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1. (Fuvest 2017)  Um elemento essencial para a evolução da 
dieta humana foi a transição para a agricultura como o 
modo primordial de subsistência. A Revolução Neolítica 
estreitou dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a 
variedade de mantimentos disponíveis; com a virada para a 
agricultura intensiva, houve um claro declínio na nutrição 
humana. Por sua vez, a industrialização recente do sistema 
alimentar mundial resultou em uma outra transição 
nutricional, na qual as nações em desenvolvimento estão 
experimentando, simultaneamente, subnutrição e 
obesidade. 
 

George J. Armelagos, “Brain Evolution, the Determinates of 
Food Choice, and the Omnivore’s Dilemma”, Critical Reviews 

in Food Science and Nutrition, 2014. Adaptado. 
 
 
A respeito dos resultados das transformações nos sistemas 
alimentares descritas pelo autor, é correto afirmar:  
a) A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para 

as sociedades humanas diminuiu após a Revolução 
Neolítica.     

b) A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de 
mantimentos, melhorou o balanço nutricional das 
sociedades sedentárias.    

c) Os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as 
revoluções Neolítica e Industrial trouxeram simplificação 
das dietas alimentares.    

d) As populações das nações em desenvolvimento estão 
sofrendo com a obesidade, por consumirem alimentos de 
melhor qualidade nutricional.    

e) A dieta humana pouco variou ao longo do tempo, 
mantendo-se inalterada da Revolução Neolítica à 
Revolução Industrial.     

   
2. (Enem 2017)  Mas era sobretudo a lã que os compradores, 
vindos da Flandres ou da Itália, procuravam por toda a parte. 
Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do 
aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento 
prosseguiu durante todo o século XIII, as abadias da Ordem 
de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de 
criação de gado, desempenharam certamente um papel 
determinante nesse aperfeiçoamento. 
 

DUBY. G. Economia rural e vida no campo no Ocidente 
medieval. Lisboa: Estampa, 1987 (adaptado). 

 
 
O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da 
atividade pastoril e avanço técnico na Europa ocidental 
feudal, que resultou do(a)  
a) crescimento do trabalho escravo.    
b) desenvolvimento da vida urbana.    
c) padronização dos impostos locais.    
d) uniformização do processo produtivo.    
e) desconcentração da estrutura fundiária.    

   
3. (Enem PPL 2016)  No aniversário do primeiro decênio da 
Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, Mussolini irá 
inaugurar sua Via dell Impero; a nova Vida Sacra do 
Fascismo, ornada com estátuas de César, Augusto, Trajano, 
servirá ao culto do antigo e à glória do Império Romano e de 
espaço comemorativo do ufanismo italiano. Às sombras do 
passado recriado ergue-se a nova Roma, que pode 
vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes; 
seus grandes poetas e apólogos como Horácio e Virgílio. 
 

SILVA, G. História antiga e usos do passado: um estudo de 
apropriações da Antiguidade sob o regime de Vichy. São 

Paulo: Annablume, 2007 (adaptado). 
 
 
A retomada da Antiguidade clássica pela perspectiva do 
patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de  
a) afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza 

perdida.    
b) utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime 

político.    
c) difundir os saberes ancestrais para moralizar os costumes 

sociais.    
d) refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação 

política.    
e) recompor a organização republicana para fortalecer a 

administração estatal.    
   
4. (Ufrgs 2018)  Considere as afirmações abaixo, sobre a 
história das sociedades antigas. 
 
I. O Egito faraônico caracterizava-se pela estrutura política 

horizontalizada, pela pouca estratificação social e pela 
economia centrada na piscicultura devido às cheias do rio 
Nilo. 

II. Os fenícios mantiveram uma estrutura social militarizada 
e terrestre, que permitiu a conquista de outros povos na 
região do Oriente Médio, culminando com o fim de rotas 
comerciais marítimas com a Ásia. 

III. A expansão do Império Persa, durante o governo de Dario 
I, foi marcada pela unificação dos sistemas tributário e 
monetário, pela implementação de um código jurídico e 
por uma rede de estradas e de comunicação. 

 
Quais estão corretas?  
a) Apenas I.    
b) Apenas II.    
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.    
e) I, II e III.    
   
5. (Famerp 2018)  Com esta civilização surge [...] uma vida 
econômica dominada pelo comércio marítimo. Tal traço lhe 
atribui uma originalidade precisa entre as civilizações 
orientais, às quais ela se liga por tantos laços. Isto era 
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inevitável, numa ilha onde a natureza impunha ao homem 
condições de vida muito diversas das reinantes nos vales do 
Nilo e do Eufrates. 

(André Aymard e Jeannine Auboyer. “O homem no Oriente 
próximo”. In: O Oriente e a Grécia Antiga, vol 2, 1962.) 

 
 
O excerto destaca a originalidade da civilização cretense, 
entre 2000 e 1400 a.C., em relação às sociedades do 
Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio, caracterizadas  
a) pela alta produção de gêneros alimentícios com um 

mínimo de esforço individual.    
b) pela inexistência de contatos comerciais com economias 

dos povos vizinhos.    
c) pela divisão socialmente igualitária dos bens produzidos 

em grande escala.    
d) pelo conhecimento dos segredos da escrita pela casta de 

produtores agrícolas.    
e) pela presença do trabalho coletivo em regiões favoráveis 

à economia agrícola.    
   
6. (Puccamp 2018)  [...] A evolução realizou-se de fato e o 
conjunto das prescrições divinas que constituem a Lei (Torá) 
é formado por diversas contribuições, sem que se consiga um 
acordo para ventilá-las e datá-las uma a uma. Contentar-
nos-emos, assim, com as linhas gerais. 

AYMARD, André e AUBOYER, Jeannine. O Oriente e a Grécia 
antiga. v.2. In: CROUZET, Maurice (dir.), História geral das 

civilizações. Trad. São Paulo: Difel, 1971, p. 54) 
 
 
O texto refere-se a uma civilização que se desenvolveu no 
primeiro milênio antes de Cristo. É correto afirmar:  
a) A importância da história dessa civilização se expressa, 

principalmente, por meio da constituição de um Estado 
centralizado baseado na religião dualista, dos egípcio e 
dos persas.    

b) Os antigos povos que originaram essa civilização tinham 
como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende 
vários outros livros, dentre os quais está o Genesis, que 
trata da Criação.    

c) A importância do estudo dessa civilização se justifica pelo 
monoteísmo ético que surge e se desenvolve, 
constituindo um ponto de partida para o cristianismo e o 
islamismo.    

d) Os traços religiosos e culturais específicos dessa 
civilização decorrem do seu distanciamento ante as 
demais culturas dos povos do Oriente Próximo e o caráter 
democrático do governo.    

e) Os governantes dessa civilização eram considerados 
deuses, o que obrigava toda a população a prestar-lhes 
obediência e culto divino e a dedicar-se à produção para 
sustentar os reis.    

   
7. (Fgv 2018)  O cristianismo foi difundido nos territórios da 
Núbia, a partir do século IV, por meio da língua copta, que 

passou a ser língua-matriz religiosa de um cristianismo 
africano, que diferia da versão oficial romana, e depois da 
versão bizantina. Essa versão do cristianismo que se afirmou 
ao longo dos séculos num processo intricado de amálgamas 
entre a doutrina monofisita e os costumes das religiões 
tradicionais da África negra. 
A igreja axumita (e, depois, a igreja etíope) adotou para si o 
calendário e o rito litúrgico copta, retirado do modelo 
praticado pelo clero de Alexandria. Havia costumes, como as 
danças e os tambores, os sacrifícios de cabras e, nos 
primeiros tempos, a admissão da poligamia. Além disso, 
havia a distinção entre o consumo de carne pura e impura, a 
proibição das mulheres de entrarem nos templos no dia 
seguinte ao que tiveram relações sexuais e a observação do 
sábado e não do domingo como dia consagrado. 
 

(José Rivair Macedo. História da África, 2013. Adaptado) 
 
 
Nessa versão do cristianismo, há  
a) uma simpatia pelas práticas religiosas externas e 

restrições à religiosidade tradicional da África.    
b) uma aversão à religiosidade monoteísta de origem 

oriental, especialmente ao islamismo.    
c) a influência do cristianismo primitivo associado ao 

paganismo do Norte da Europa, que marcava os principais 
rituais.    

d) uma certa antecipação das práticas cristãs presentes nas 
religiões pós-Reforma, como a ligação direta entre Deus e 
o fiel.    

e) um complexo processo de mistura e ressignificação de 
uma série de tradições religiosas, caso das africanas e do 
judaísmo.    

   
8. (Enem (Libras) 2017)  O sistema de irrigação egípcio era 
muito diferente do complexo sistema mesopotâmico, 
porque as condições naturais eram muito diversas nos dois 
casos. A cheia do Nilo também fertiliza as terras com 
aluviões, mas é muito mais regular e favorável em seu 
processo e em suas datas do que a do Tigre e Eufrates, além 
de ser menos destruidora. 
 

CARDOSO, C. F. Sociedades do antigo Oriente Próximo. São 
Paulo: Ática, 1986. 

 
A comparação entre as disposições do recurso natural em 
questão revela sua importância para a  
a) desagregação das redes comerciais.     
b) supressão da mão de obra escrava.     
c) expansão da atividade agrícola.     
d) multiplicação de religiões monoteístas.     
e) fragmentação do poder político.     
   
9. (Fgv 2017)  [Desde o início do século XIV], no reino do 
Congo (...) moravam povos agricultores que, quando 
convocados pelo mani Congo, partiam em sua defesa contra 
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inimigos de fora ou para controlar rebeliões de aldeias que 
queriam se desligar do reino. Aldeias (lubatas) e cidades 
(banzas) pagavam tributos ao mani Congo, geralmente com 
o que produziam: alimentos, tecidos de ráfia vindos do 
nordeste, sal vindo da costa, cobre vindo do sudeste e 
zimbos (pequenos búzios afunilados colhidos na região de 
Luanda que serviam de moeda). (...) o mani Congo, cercado 
de seus conselheiros, controlava o comércio, o trânsito de 
pessoas, recebia os impostos, exercia a justiça, buscava 
garantir a harmonia da vida do reino e das pessoas que 
viviam nele. Os limites do reino eram traçados pelo conjunto 
de aldeias que pagavam tributos ao poder central, devendo 
fidelidade a ele e recebendo proteção, tanto para os 
assuntos deste mundo como para os assuntos do além, pois 
o mani Congo também era responsável pelas boas relações 
com os espíritos e os ancestrais.  
 
(...) O mani Congo vivia em construções que se destacavam 
das outras pelo tamanho, pelos muros que a cercavam, pelo 
labirinto de passagens que levavam de um edifício a outro e 
pelos aposentos reais que ficavam no centro desse conjunto 
e eram decorados de tapetes e tecidos de ráfia. Ali o mani 
vivia com suas mulheres, filhos, parentes, conselheiros, 
escravos, e só recebia os que tivessem nobreza suficiente 
para gozar desse privilégio. 
 

Marina de Mello e Souza. África e Brasil africano, 2006. 
 
 
A partir da descrição do reino do Congo, é correto afirmar 
que, nesse reino,  
a) toda a organização administrativa estava voltada para a 

acumulação de riquezas nas mãos do soberano, que as 
redistribuía entre as aldeias mais leais e com maior 
potencialidade econômica.    

b) o político e o sobrenatural estavam intimamente 
relacionados, além das semelhanças entre uma corte 
europeia e uma de um reino na África, porque ambas 
eram caracterizadas por hierarquias rígidas.    

c) a ordem política derivava de uma economia voltada para a 
produção baseada no uso da mão de obra compulsória, 
por isso o soberano era o maior beneficiado com a 
captura de homens para serem escravizados.    

d) a fragmentação do poder entre os chefes das aldeias e os 
conselheiros do soberano permitiu a consolidação de uma 
prática política pouco usual na África, na qual as decisões 
eram tomadas pelos moradores do reino.    

e) a prevalência da condição tribal favoreceu sua dominação 
por outros povos africanos, mas especialmente pelos 
comerciantes europeus, interessados na exploração de 
metais amoedáveis.    

   
10. (Ufrgs 2016)  Com relação à história dos grupos sociais 
da Antiguidade, assinale a alternativa correta.  
a) Os povos etruscos habitavam uma zona fluvial de 

inundações periódicas, no vale entre os rios Tigre e 

Eufrates, e tinham economia baseada em produtos 
agrícolas que dependiam dos períodos de cheias dos rios.    

b) A difusão da escrita cuneiforme pelos gregos, no século 
VIII a.C., permitiu o registro dos fatos memoráveis do 
passado, criando as condições propícias para o 
desenvolvimento da tragédia grega que teve em Homero 
seu principal precursor.    

c) A ausência de uma codificação jurídica que permitisse a 
unificação das diversas regiões da Mesopotâmia, sob o 
domínio dos reis babilônicos, está entre as principais 
causas da queda do Império da Babilônia.    

d) A civilização hebraica caracterizou-se por uma estrutura 
matriarcal de sociedade, pelo politeísmo como crença 
religiosa e pela recusa do uso do trabalho escravo.    

e) O reino de Kush, com forte influência egípcia, serviu como 
elo entre a África central e o mundo mediterrâneo, além 
de estabelecer rotas comerciais entre o baixo e o alto vale 
do Nilo.    

   
11. (Unesp 2016)   

 
129. Se a esposa de alguém for surpreendida em 

flagrante com outro homem, ambos devem ser 
amarrados e jogados dentro d’água, mas o 
marido pode perdoar a sua esposa, assim como o 
rei perdoa a seus escravos. [...] 

133. Se um homem for tomado como prisioneiro de 
guerra, e houver sustento em sua casa, mas 
mesmo assim sua esposa deixar a casa por outra, 
esta mulher deverá ser judicialmente condenada 
e atirada na água. [...] 

135. Se um homem for feito prisioneiro de guerra e 
não houver quem sustente sua esposa, ela 
deverá ir para outra casa e criar seus filhos. Se 
mais tarde o marido retornar e voltar a casa, 
então a esposa deverá retornar ao marido, assim 
como as crianças devem seguir seu pai. [...] 

138. Se um homem quiser se separar de sua esposa 
que lhe deu filhos, ele deve dar a ela a quantia do 
preço que pagou por ela e o dote que ela trouxe 
da casa de seu pai, e deixá-la partir. 

  
(www.direitoshumanos.usp.br) 

 
 
Esses quatro preceitos, selecionados do Código de Hamurabi 
(cerca de 1780 a.C.), indicam uma sociedade caracterizada  
a) pelo respeito ao poder real e pela solidariedade entre os 

povos.    
b) pela defesa da honra e da família numa perspectiva 

patriarcal.    
c) pela isonomia entre os sexos e pela defesa da paz.    
d) pela liberdade de natureza numa perspectiva iluminista.    
e) pelo antropocentrismo e pela valorização da fertilidade 

feminina.    
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12. (Unesp 2019)  – São uma formosura os governantes que 
tu modelaste, como se fosses um estatuário, ó Sócrates! [...] 
– Ora pois! Concordais que não são inteiramente utopias o 
que estivemos a dizer sobre a cidade e a constituição; que, 
embora difíceis, eram de algum modo possíveis, mas não de 
outra maneira que não seja a que dissemos, quando os 
governantes, um ou vários, forem filósofos verdadeiros, que 
desprezem as honrarias atuais, por as considerarem 
impróprias de um homem livre e destituídas de valor, mas, 
por outro lado, que atribuem a máxima importância à 
retidão e às honrarias que dela derivam, e consideram o 
mais alto e o mais necessário dos bens a justiça, à qual 
servirão e farão prosperar, organizando assim a sua cidade? 
 

(Platão. A República, 1987.) 
 
 
O texto, concluído na primeira metade do século IV a.C., 
caracteriza  
a) a predominância das atividades econômicas rurais sobre 

as urbanas e enfatiza o primado da racionalidade.     
b) a organização da pólis e sustenta a existência de um 

governo baseado na justiça e na sabedoria.     
c) o caráter aristocrático da pólis durante o período das 

tiranias em Atenas e defende o princípio da igualdade 
social.    

d) a estruturação social da pólis e destaca a importância da 
democracia, consolidada durante o período de Clístenes.     

e) a importância da ação de legisladores, como Drácon e 
Sólon em Atenas, e apoia a consolidação da militarização 
espartana.     

   
13. (Fuvest 2019)  (…) o “arco do triunfo” é um fragmento de 
muro que, embora isolado da muralha, tem a forma de uma 
porta da cidade. (...) Os primeiros exemplos documentados 
são estruturas do século II a.C., mas os principais arcos de 
triunfo são os do Império, como os arcos de Tito, de Sétimo 
Severo ou de Constantino, todos no foro romano, e todos de 
grande beleza pela elegância de suas proporções. 
 

PEREIRA, J. R. A., Introdução à arquitetura. Das origens ao 
século XXI. Porto Alegre: Salvaterra, 2010, p. 81. 

 
 
Dentre os vários aspectos da arquitetura romana, destaca-se 
a monumentalidade de suas construções. A relação entre o 
“arco do triunfo” e a História de Roma está baseada  
a) no processo de formação da urbe romana e de edificação 

de entradas defensivas contra invasões de povos 
considerados bárbaros.     

b) nas celebrações religiosas das divindades romanas 
vinculadas aos ritos de fertilidade e aos seus ancestrais 
etruscos.     

c) nas celebrações das vitórias militares romanas que 
permitiram a expansão territorial, a consolidação 
territorial e o estabelecimento do sistema escravista.     

d) na edificação de monumentos comemorativos em 
memória das lutas dos plebeus e do alargamento da 
cidadania romana.     

e) nos registros das perseguições ao cristianismo e da 
destruição de suas edificações monásticas.     

   
14. (Fuvest 2018)  Os Impérios helenísticos, amálgamas 
ecléticas de formas gregas e orientais, alargaram o espaço 
da civilização urbana da Antiguidade clássica, diluindo-lhe a 
substância [...]. De 200 a.C. em diante, o poder imperial 
romano avançou para leste [...] e nos meados do século II as 
suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de 
resistência do Oriente. 
 

P. Anderson. Passagens da Antiguidade ao feudalismo. 
Porto: Afrontamento, 1982. 

 
 
Na região das formações sociais gregas,  
a) a autonomia das cidades-estado manteve-se intocável, 

apesar da centralização política implementada pelos 
imperadores helenísticos.    

b) essas formações e os impérios helenísticos constituíram-
se com o avanço das conquistas espartanas no período 
posterior às guerras no Peloponeso, ao final do século V 
a.C.    

c) a conquista romana caracterizou-se por uma forte 
ofensiva frente à cultura helenística, impondo a língua 
latina e cerceando as escolas filosóficas gregas.    

d) o Oriente tornou-se área preponderante do Império 
Romano a partir do século III d.C., com a crise do 
escravismo, que afetou mais fortemente sua parte 
ocidental.    

e) os espaços foram conquistados pelas tropas romanas, na 
Grécia e na Ásia Menor, em seu período de apogeu, 
devido às lutas intestinas e às rivalidades entre cidades-
estado.    

   
15. (Unicamp 2018)  Os gregos sentiram paixão pelo 
humano, por suas capacidades, por sua energia construtiva. 
Por isso, inventaram a polis: a comunidade cidadã em cujo 
espaço artificial, antropocêntrico, não governa a 
necessidade da natureza, nem a vontade dos deuses, mas a 
liberdade dos homens, isto é, sua capacidade de raciocinar, 
de discutir, de escolher e de destituir dirigentes, de criar 
problemas e propor soluções. O nome pelo qual hoje 
conhecemos essa invenção grega, a mais revolucionária, 
politicamente falando, que já se produziu na história 
humana, é democracia. 
 
(Adaptado de Fernando Savater, Política para meu filho. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 77.) 
 
 
Assinale a alternativa correta, considerando o texto acima e 
seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga.  
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a) Para os gregos, a cidade era o espaço do exercício da 
liberdade dos homens e da tirania dos deuses.    

b) Os gregos inventaram a democracia, que tinha então o 
mesmo funcionamento do sistema político vigente 
atualmente no Brasil.    

c) Para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na 
polis e estava relacionada à capacidade de invenção da 
política.    

d) A democracia foi uma invenção grega que criou 
problemas em função do excesso de liberdade dos 
homens.    

   
16. (Unesp 2018)  O aparecimento da filosofia na Grécia não 
foi um fato isolado. Estava ligado ao nascimento da pólis. 

(Marcelo Rede. A Grécia Antiga, 2012.) 
 
 
A relação entre os surgimentos da filosofia e da pólis na 
Grécia Antiga é explicada, entre outros fatores,  
a) pelo interesse dos mercadores em estruturar o mercado 

financeiro das grandes cidades.    
b) pelo esforço dos legisladores em justificar e legitimar o 

poder divino dos reis.    
c) pela rejeição da população urbana à persistência do 

pensamento mítico de origem rural.    
d) pela preocupação dos pensadores em refletir sobre a 

organização da vida na cidade.    
e) pela resistência dos grupos nacionalistas às invasões e ao 

expansionismo estrangeiro.    
   
17. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2018)  Com o 
surgimento das primeiras cidades – que remontam 12 mil 
anos atrás – na convivência social e política, começaram a se 
destacar algumas pessoas, grupos ou famílias em cargos de 
liderança, surgindo as primeiras instituições políticas, 
religiosas e administrativas com a função de coordenar os 
estoques de alimentos, as práticas e cultos religiosos e a 
defesa da cidade. Com o passar dos anos, esta organização 
tornou-se mais complexa e assumiu diferentes formas de 
atuação e modelos políticos.  
 
Sobre as formas políticas desenvolvidas no Ocidente ao 
longo de sua história, assinale a alternativa CORRETA.   
a) O significado da palavra democracia atualmente é o 

mesmo desde a Grécia antiga.     
b) A democracia ateniense, diferente das democracias 

modernas, era excludente, pois, metecos, escravos, 
mulheres e crianças não eram considerados cidadãos.     

c) A República romana se formou com a ascensão de Júlio 
Cesar ao cargo de imperador.     

d) A construção da modernidade envolveu mudanças na 
maneira de pensar as relações de poder e a política. As 
teorias de Bodin e Hobbes defendiam um governo 
democrático e participativo.     

e) Entre os séculos XVII e XVIII, alguns soberanos europeus, 
por ideologia e pelas crescentes pressões da população, 

adotaram como prática de governo, uma postura liberal e 
democrática.     

   
18. (Unesp 2018)   

 
 
O mapa do Império Romano na época de Augusto (27 a.C. – 
14 d.C.) demonstra  
a) a dificuldade das tropas romanas de avançar sobre 

territórios da África e a concentração dos domínios 
imperiais no continente europeu.    

b) a resistência do Egito e de Cartago, que conseguiram 
impedir o avanço romano sobre seus territórios.    

c) a conformação do maior império da Antiguidade e a 
imposição do poder romano sobre os chineses e indianos.    

d) a iminência de conflitos religiosos, resultantes da tensão 
provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos.    

e) a importância do Mar Mediterrâneo para a expansão 
imperial e para a circulação entre as áreas de hegemonia 
romana.     

   
19. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2018)  Leia abaixo o 
trecho escrito por Tácito acerca do Império Romano. 
 
Aos que pereciam, acrescentaram-se zombarias. Alguns, 
cobertos por peles de animais, foram estraçalhados por cães 
e pereceram; ou eram pregados a cruzes, e por vezes 
queimados, para servir de iluminação noturna quando a luz 
do dia havia expirado. Nero ofereceu seus jardins para o 
espetáculo e ofereceu jogos de circo, misturando-se entre o 
povo em trajes de condutor de carro, ou conduzindo o carro. 
Por isso, embora a condenação fosse contra culpados e 
merecedores dos piores castigos, entre o povo surgiu pena 
para com eles, como se não estivessem morrendo por 
utilidade pública, mas devido à crueldade de um só 
indivíduo. 
 

BONI, Luis Alberto de. O estatuto jurídico das perseguições 
dos cristãos no Império Romano. In: Trans/Form/Ação. 

Vol.37, Marília, 2014. 
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Esse texto expõe atitudes polêmicas de Nero que teriam sido 
direcionadas contra  
a) escravos, mortos em lutas de gladiadores e outros 

espetáculos públicos dentro de sua nova política de pão e 
circo, como forma de alienar a população de seus 
problemas cotidianos.     

b) povos bárbaros, que continuavam a adorar seus deuses 
familiares e não aceitavam o culto ao imperador e aos 
deuses do panteão romano.     

c) estrangeiros, vistos como uma ameaça pelos romanos 
graças às constantes invasões e saques que 
proporcionavam contra o império.     

d) rebeldes, cidadãos romanos que foram condenados por 
delitos contra os órgãos estatais e punidos 
exclusivamente com a violência pública como forma de 
expirar seus crimes.     

e) cristãos, perseguidos por não aceitarem a divindade do 
imperador e por recusarem o uso da escravidão, tão 
importante dentro do sistema econômico romano.     

   
20. (Fgv 2018)  A vida privada dos escravos romanos à época 
do Império é um espetáculo pueril que se olha com desdém. 
No entanto, esses homens tinham vida própria; por 
exemplo, participavam da religião, e não apenas da religião 
do lar que, afinal, era o seu: fora de casa, um escravo podia 
perfeitamente ser aceito como sacerdote pelos fiéis de 
alguma devoção coletiva; podia também se tornar padre 
dessa Igreja cristã que nem por um momento pensou em 
abolir a escravidão. Paganismo ou cristianismo, é possível 
que as coisas religiosas os tenham atraído muito, pois bem 
poucos outros setores estavam abertos para eles. Os 
escravos também se apaixonavam pelos espetáculos 
públicos do teatro, do circo e da arena, pois, nos dias de 
festa, tinham folga, assim como os tribunais, as crianças das 
escolas e... os burros de carga. 
 

(Paul Veyne, O Império Romano. Em: Paul Veyne (org.). 
História da vida privada v. 1: do Império Romano ao ano mil, 

2009. Adaptado) 
 
 
A partir da discussão presente no trecho, é correto afirmar:  
a) a característica fundante do escravismo romano era a 

origem étnica, o que fazia com que a escravização dos 
povos conquistados e o tráfico nas fronteiras do Império 
proporcionassem a grande maioria da mão de obra servil, 
ao mesmo tempo em que a escravidão entre os próprios 
romanos havia caído em desuso desde a crise da 
República.    

b) os escravos na sociedade romana não eram uma coisa, 
mas seres humanos, na medida em que até os senhores 
que os tratavam desumanamente impunham-lhes o dever 
moral de ser bons escravos, de servir com dedicação e 
fidelidade, características necessariamente humanas; no 
entanto, esses seres humanos eram igualmente um bem 
cuja propriedade seu amo detinha.    

c) a escravidão caracterizava as relações de produção em 
Roma e os escravos, em sua inferioridade jurídica, 
desempenhavam uma função produtiva, marcados por 
um lugar social de pobreza, privação e precariedade, 
estando associados às formas braçais de trabalho e à 
produção de bens materiais em uma sociedade altamente 
hierarquizada.    

d) a justificativa moral da escravidão sofreu uma intensa 
transformação ao longo dos séculos, de tal forma que a 
própria sociedade romana passou a questioná-la, 
tornando mais brandas as relações escravistas em meio à 
transformação do cristianismo em religião oficial do 
Império, o que contribuiu para o aprofundamento da 
crise do escravismo.    

e) as relações escravistas caracterizaram os tempos da 
República romana, muito associadas ao poder dos 
patrícios, pertencentes à aristocracia de grandes 
proprietários, mas entraram em decadência na passagem 
para o Império, pois os generais que centralizaram o 
poder reconheciam na escravidão um mecanismo de 
enfraquecimento do exército.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 
O Ocidente havia conhecido somente três modos de acesso 
ao poder: o nascimento, o mais importante, a riqueza, muito 
secundário até o século XIII salvo na Roma Antiga, o sorteio, 
de alcance limitado entre os cidadãos das cidades gregas da 
Antiguidade. 

(Jacques Le Goff. Os intelectuais na Idade Média, 1985. 
Adaptado.)  

 
 
21. (Famerp 2018)  Na democracia ateniense da 
Antiguidade, havia um modo de exercício do poder político, 
que consistia no sorteio  
a) de cidadãos para o exercício de funções administrativas 

por um curto período de tempo.    
b) de indivíduos da população da cidade para participarem 

da assembleia dos cidadãos na ágora.    
c) de habitantes mais hábeis militarmente e mais cultos para 

comporem o conselho político da polis.    
d) de homens e mulheres descendentes de gregos para 

governarem a cidade nos tempos de paz.    
e) de estrangeiros aliados da cidade para auxiliarem os 

cidadãos nas decisões concernentes às relações entre as 
polis.    

   
22. (Puccamp 2017)  Considere o texto abaixo. 
 
“Do ponto de vista territorial, uma pólis se divide em duas 
partes: a acrópole [...] e a ágora [...]. No entanto, se 
perguntássemos a um grego da época clássica o que era a 
pólis, provavelmente esta não seria sua definição: para ele a 
pólis não designava um lugar geográfico, mas uma prática 
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política exercida pela comunidade de seus cidadãos. [...] Se 
no caso da pólis o conceito de cidade não se referia à 
dimensão espacial da cidade e sim à sua dimensão política, o 
conceito de cidadão não se refere ao morador da cidade, 
mas ao indivíduo que, pode participar da vida política.” 
 

(ROLNIK, Raquel. O que é cidade. In: PETTA, Nicolina L. e 
OJEDA, A. B. História, uma abordagem integrada. São Paulo: 

Moderna, s\d, p. 17) 
 
 
O conhecimento histórico e o texto permitem afirmar que na 
Grécia Antiga  
a) a cidadania, direito de participar da vida pública, atingia 

todos os habitantes da maioria das cidades-estado.    
b) o equilíbrio de poderes presente nas cidades-estado 

evitou a ocorrência de conflitos sociais.    
c) a lei era o resultado de discussões entre os representantes 

da cidade-estado e definia o direito dos cidadãos.    
d) a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era 

fundamental para a existência da cidade-estado.    
e) o direito à cidadania e a organização política 

possibilitaram a criação da democracia em todo o país.    
   
23. (Fgv 2017)  (...) a partir do século V a.C., a guerra tornou-
se endêmica no Mediterrâneo. Foram séculos de guerra 
contínua, com maior ou menor intensidade, ao redor de 
toda a bacia. O trabalho acumulado nos séculos anteriores 
tornara possível um adensamento dos contatos, um 
compartilhamento de informações e estruturas sociais, uma 
organização dos territórios rurais que propiciava a extensão 
de redes de poder. Foram os pontos centrais dessas redes de 
poder que animaram o conflito nos séculos seguintes. 

 
Norberto Luiz Guarinello. História Antiga, 2013. 

 
 
Sobre esses “séculos de guerra contínua”, é correto afirmar 
que  
a) as Guerras Púnicas, entre Atenas e Cartago, foram uma 

disputa pelo controle comercial sobre o mar 
Mediterrâneo, terminando após três grandes 
enfrentamentos, com a vitória de Cartago e a hegemonia 
cartaginesa em todo o Mundo Antigo ocidental.    

b) as Guerras Macedônicas foram um longo conflito entre o 
Reino da Macedônia, em aliança com os persas, e o 
Império Romano, que venceu com muitas dificuldades 
porque ainda estava em guerra com outros povos.    

c) as Guerras Médicas, entre persas e gregos, resultaram na 
vitória dos últimos e, em meio a esses confrontos, 
permitiram que Atenas liderasse a Liga de Delos, aliança 
de cidades-Estados gregas com o intuito de combater a 
presença persa no Mediterrâneo.    

d) as Campanhas de Alexandre, o Grande, aliado a Esparta e 
Corinto, combateram e venceram as poderosas forças 
persas e ampliaram os domínios gregos até a Ásia Menor, 

propagando os princípios da democracia ateniense pelo 
Mediterrâneo.    

e) a Guerra do Peloponeso, o mais importante conflito bélico 
da Antiguidade, envolveu as principais cidades-Estados 
gregas que, aliadas a Roma, enfrentaram e derrotaram as 
forças militares cartaginesas.    

   
24. (Unesp 2017)  Apesar de sua dispersão geográfica e de 
sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda 
consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Esse 
fenômeno é tão mais extraordinário, considerando-se a 
ausência de qualquer autoridade central política ou religiosa 
e o livre espírito de invenção de uma determinada 
comunidade para resolver os diversos problemas políticos 
ou culturais que se colocavam para ela. 

(Moses I. Finley. Os primeiros tempos da Grécia, 1998. 
Adaptado.) 

 
 
O excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da história 
grega da Antiguidade:  
a) a predominância da reflexão política sobre o 

desenvolvimento das belas-artes.    
b) a fragilidade militar de populações isoladas em pequenas 

unidades políticas.    
c) a vinculação do nascimento da filosofia com a constituição 

de governos tirânicos.    
d) a existência de cidades-estados conjugada a padrões 

civilizatórios de unificação.    
e) a igualdade social sustentada pela exploração econômica 

de colônias estrangeiras.    
   
25. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  Por muito tempo, 
entre os historiadores pensou-se que os gregos formavam 
um povo superior de guerreiros que, por volta de 2000 a.C., 
teria conquistado a Grécia, submetendo a população local. 
Hoje em dia, os estudiosos descartam esta hipótese, 
considerando que houve um movimento mais complexo. 
Segundo o pesquisador Moses Finley, a ‘chegada dos gregos 
significou a introdução de um elemento novo que se 
misturou com seus predecessores para criar, lentamente, 
uma nova civilização e estendê-la como e por onde 
puderam’. 
 

FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 
2001. Adaptado.  

 
 
Segundo o texto, a formação da Grécia antiga ocorreu  
a) de forma negociada, por meio de alianças e acordos 

políticos entre os líderes das principais tribos nativas da 
península balcânica.    

b) de forma gradual, a partir da integração de povos 
provenientes de outras regiões com habitantes da parte 
sul da península balcânica.     
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c) de forma planejada, pela expansão militar dos povos 
nativos da península balcânica sobre territórios 
controlados por grupos bárbaros.    

d) de forma violenta, com a submissão dos habitantes 
originais da península balcânica a conquistadores recém-
chegados do norte.    

   
26. (Enem 2017)  TEXTO I 
Sólon é o primeiro nome grego que nos vem à mente 
quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo depois 
de 600 a.C., ele foi designado “legislador” em Atenas, com 
poderes sem precedentes, porque a exigência de 
redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não 
podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos 
proprietários de terra por meio da força ou de pequenas 
concessões. 
 

FINLEY, M. Economia e sociedade na Grécia antiga. São 
Paulo: WMF Martins Fontes, 2013 (adaptado). 

 
 
TEXTO II 
A “Lei das Doze Tábuas” se tornou um dos textos 
fundamentais do direito romano, uma das principais 
heranças romanas que chegaram até nos. A publicação 
dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante pois o 
conhecimento das “regras do jogo” da vida em sociedade é 
um instrumento favorável ao homem comum e 
potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos 
poderosos. 
 

FUNARI, P. P. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2011 
(adaptado). 

 
 
O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas 
indicadas nos textos consiste na ideia de que a  
a) discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia.    
b) invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias    
c) formulação de regulamentos oficiais instituiu as 

sociedades.     
d) definição de princípios morais encerrou os conflitos de 

interesses.     
e) criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de 

tratamento.    
   
27. (Fuvest 2017)  Em relação à ética e à justiça na vida 
política da Grécia Clássica, é correto afirmar:   
a) Tratava-se de virtudes que se traduziam na observância 

da lei, dos costumes e das convenções instituídas pela 
pólis.    

b) Foram prerrogativas democráticas que não estavam 
limitadas aos cidadãos e que também foram estendidas 
aos comerciantes e estrangeiros.    

c) Eram princípios fundamentais da política externa, mas 
suspensos temporariamente após a declaração formal de 
guerra.    

d) Foram introduzidas pelos legisladores para reduzir o 
poder assentado em bases religiosas e para estabelecer 
critérios racionais de distribuição.    

e) Adquiriram importância somente no período helenístico, 
quando houve uma significativa incorporação de 
elementos da cultura romana.     

   
28. (Fgv 2017)  Podendo-se encontrar na crise do mundo 
romano do século III o início da profunda perturbação de 
que sairá o Ocidente medieval, é legítimo considerar as 
invasões bárbaras do século V como o acontecimento que 
precipita as transformações, que lhes dá um aspecto 
catastrófico e que lhes modifica profundamente a aparência. 

LE GOFF, J. A civilização do Ocidente Medieval. Trad. Lisboa: 
Estampa, 1983, v. 1, p. 29. 

 
 
A crise do mundo romano e a transição para a Idade Média  
a) foram decorrentes do fortalecimento do cristianismo que, 

a partir do século III, tornou-se a religião oficial do 
Império Romano.    

b) tiveram entre suas características a diminuição do 
ingresso de mão de obra escrava e o processo de 
ruralização social.    

c) foram marcadas pelas catástrofes naturais e pelas 
epidemias de peste e lepra que estimularam o 
deslocamento para as cidades.    

d) levaram ao fortalecimento das instituições públicas 
romanas e ao desenvolvimento das atividades mercantis 
no Mediterrâneo.    

e) foram particularmente catastróficas na parte Oriental do 
mundo Romano, pela proximidade geográfica com os 
povos germânicos.    

   
29. (Unesp 2017)  A Igreja foi responsável direta por mais 
uma transformação, formidável e silenciosa, nos últimos 
séculos do Império: a vulgarização da cultura clássica. Essa 
façanha fundamental da Igreja nascente indica seu 
verdadeiro lugar e função na passagem para o Feudalismo. A 
condição de existência da civilização da Antiguidade em 
meio aos séculos caóticos da Idade Média foi o caráter de 
resistência da Igreja. Ela foi a ponte entre duas épocas. 
 

(Perry Anderson. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, 
2016. Adaptado.) 

 
 
O excerto permite afirmar corretamente que a Igreja cristã  
a) tornou-se uma instituição do Império Romano e 

sobreviveu à sua derrocada quando da invasão dos 
bárbaros germânicos.    

b) limitou suas atividades à esfera cultural e evitou participar 
das lutas políticas durante o Feudalismo.    



 
 
 
 

 

9 http://historiaonline.com.br 
 

c) manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu 
representações de imagens religiosas na Idade Média.    

d) reconheceu a importância da liberdade religiosa na 
Europa Ocidental e combateu a teocracia imperial.    

e) combateu o universo religioso do Feudalismo e propagou, 
em meio aos povos sem escrita, o paganismo greco-
romano.    

   
30. (Famerp 2017)  Durante o século IV, a velocidade da 
expansão do cristianismo aumentou muito, especialmente 
nas cidades [romanas]. As antigas crenças continuaram 
existindo, mas o número de fiéis diminuiu muito. Os cristãos 
passaram a chamar os adeptos das outras religiões de 
pagãos e, em algumas ocasiões, se dedicaram a destruir seus 
templos e as estátuas dos deuses antigos. 
 
Isso não significa que as religiões tenham vivido em conflito. 
O cristianismo tomou diversas ideias e características do 
paganismo para si. Os livros escritos no início do Império e 
na época da República eram considerados obras-primas da 
literatura, e mesmo os que falavam de outros deuses eram 
lidos e apreciados pelos cristãos. 
 
Carlos Augusto Ribeiro Machado. Roma e seu império, 2004. 

Adaptado. 
 
 
Segundo o texto, a ascensão do cristianismo na Roma Antiga  
a) não impediu o avanço de outras formas de religiosidade, e 

o paganismo, apesar de reprimido, continuou a crescer e 
manteve-se hegemônico.    

b) deu-se a partir das conquistas romanas na Palestina e 
revelou a correção e a supremacia religiosa da fé cristã 
frente às antigas religiões.    

c) não impediu a manifestação de outras formas de 
religiosidade e, apesar de terem ocorrido tensões, 
algumas antigas práticas religiosas persistiram.    

d) deu-se a partir das cruzadas, que levaram a fé cristã aos 
pagãos, judeus e muçulmanos que controlavam as terras 
do Oriente Próximo.    

e) deu-se a partir do extermínio dos grupos que professavam 
crenças antigas e da eliminação dos materiais que 
contivessem referências ao paganismo.     

   
31. (Unicamp 2017)   

 

 
A imagem acima retrata parte do mosaico romano de 
Nennig, um dos mais bem conservados que se encontram 
até o momento no norte da Europa. A composição conta 
com mais de  e apresenta como tema cenas 
próprias de um anfiteatro romano. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perl_(Sarre)#/media/File:Retiar

ius_stabs_secutor_(color).jpg.  
Acessado em: 12/08/2016. 

 
 
A partir da leitura da imagem e do conhecimento sobre o 
período em questão, pode-se afirmar corretamente que a 
imagem representa  
a) uma luta entre três gladiadores, prática popular entre 

membros da elite romana do século III d. C, que foi 
criticada pelos cristãos.    

b) a popularidade das atividades circenses entre os romanos, 
prática de cunho religioso que envolvia os prisioneiros de 
guerra.    

c) uma das ações da política do pão e do circo, estratégia da 
elite romana que usava cidadãos romanos na arena, para 
lutarem entre si e, assim, divertir o povo.    

d) uma luta entre gladiadores, prática que tinha inúmeras 
funções naquela sociedade, como a diversão, a tentativa 
de controle social e a valorização da guerra.    

   
32. (Enem (Libras) 2017)  TEXTO I 
 
Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram 
denunciados como cristãos: perguntei a eles mesmos se 
eram cristãos; aos que respondiam afirmativamente, repeti 
uma segunda e uma terceira vez a pergunta, ameaçando-os 
com o suplício. Os que persistiram, mandei executá-los, pois 
eu não duvidava que, seja qual for a culpa, a teimosia e a 
obstinação inflexível deveriam ser punidas. Outros, cidadãos 
romanos portadores da mesma loucura, pus no rol dos que 
devem ser enviados a Roma. 
 

Correspondência de Plínio, governador de Bitínia, província 
romana situada na Ásia Menor, ao imperador Trajano. Cerca 

do ano 111 d.C. Disponível em: www.veritatis.com.br. 
Acesso em: 17 jun. 2015 (adaptado). 

 
 
TEXTO II 
 
É nossa vontade que todos os povos regidos pela nossa 
administração pratiquem a religião que o apóstolo Pedro 
transmitiu aos romanos. Ordenamos que todas aquelas 
pessoas que seguem esta norma tomem o nome de cristãos 
católicos. Porém, o resto, os quais consideramos dementes e 
insensatos, assumirão a infâmia da heresia, os lugares de 
suas reuniões não receberão o nome de igrejas e serão 
castigados em primeiro lugar pela divina vingança e, depois, 
também pela nossa própria iniciativa. 

2160 m
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Édito de Tessalônica, ano 380 d.C. In: PEDRERO-SÁNCHEZ, 
M. G. História da Idade Média: textos e testemunhas. São 

Paulo: Unesp, 2000. 
 
 
Nos textos, a postura do Império Romano diante do 
cristianismo é retratada em dois momentos distintos. Em 
que pesem as diferentes épocas, é destacada a permanência 
da seguinte prática:  
a) Ausência de liberdade religiosa.     
b) Sacralização dos locais de culto.     
c) Reconhecimento do direito divino.     
d) Formação de tribunais eclesiásticos.    
e) Subordinação do poder governamental.     
   
33. (Unesp 2016)  A cidade tira de seu império uma parte da 
honra, da qual todos vós vos gloriais, e que deveis 
legitimamente apoiar; não vos esquiveis às provas, se não 
renunciais também a buscar as honras; e não penseis que se 
trata apenas, nesta questão, de ser escravos em vez de 
livres: trata-se da perda de um império, e do risco ligado ao 
ódio que aí contraístes. 

(Péricles apud Pierre Cabanes. Introdução à história da 
Antiguidade, 2009.) 

 
 
O discurso de Péricles, no século V a.C., convoca os 
atenienses para lutar na Guerra do Peloponeso e enfatiza  
a) a rejeição à escravidão em Atenas e a defesa do trabalho 

livre como base de toda sociedade democrática.    
b) a defesa da democracia, por Atenas, diante das ameaças 

aristocráticas de Roma.    
c) a rejeição à tirania como forma de governo e a celebração 

da república ateniense.    
d) a defesa do território ateniense, frente à investida militar 

das tropas cartaginesas.    
e) a defesa do poder de Atenas e a sua disposição de 

manter-se à frente de uma confederação de cidades.    
   
34. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016)  Observe a imagem. 
 

 

 
Entre as características da pólis grega, podemos citar a:  
a) dimensão híbrida da acrópole, que conjugava espaços 

religiosos com grandes áreas de plantio e produção de 
alimentos.    

b) incorporação de elementos arquitetônicos de origem 
etrusca na construção das habitações populares.    

c) conurbação, que provocava a junção de diversas aldeias e 
cidades numa mesma unidade administrativa.    

d) construção de templos e edifícios públicos em locais altos 
e o caráter fortificado da acrópole.    

   
35. (Fuvest 2016)  O aparecimento da pólis constitui, na 
história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. 
Certamente, no plano intelectual como no domínio das 
instituições, só no fim alcançará todas as suas 
consequências; a pólis conhecerá etapas múltiplas e formas 
variadas. Entretanto, desde seu advento, que se pode situar 
entre os séculos VIII e VII a.C., marca um começo, uma 
verdadeira invenção; por ela, a vida social e as relações 
entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade 
será plenamente sentida pelos gregos. 

 
Jean-Pierre Vernant. As origens do pensamento grego. Rio 

de Janeiro: Difel, 1981. Adaptado. 
 
 
De acordo com o texto, na Antiguidade, uma das 
transformações provocadas pelo surgimento da pólis foi  
a) o declínio da oralidade, pois, em seu território, toda 

estratégia de comunicação era baseada na escrita e no 
uso de imagens.    

b) o isolamento progressivo de seus membros, que 
preferiam o convívio familiar às relações travadas nos 
espaços públicos.    

c) a manutenção de instituições políticas arcaicas, que 
reproduziam, nela, o poder absoluto de origem divina do 
monarca.    

d) a diversidade linguística e religiosa, pois sua difusa 
organização social dificultava a construção de identidades 
culturais.    

e) a constituição de espaços de expressão e discussão, que 
ampliavam a divulgação das ações e ideias de seus 
membros.    

   
36. (Enem 2ª aplicação 2016)  A Lei das Doze Tábuas, de 
meados do século V a.C., fixou por escrito um velho direito 
costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código 
permitia, em última análise, matar o devedor; ou vendê-lo 
como escravo “do outro lado do Tibre” – isto é, fora do 
território de Roma.  

CARDOSO, C. F. S. O trabalho compulsório na Antiguidade. 
Rio de Janeiro: Graal, 1984.  

 
 
A referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma 
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Antiga, pois possibilitou que os plebeus  
a) modificassem a estrutura agrária assentada no latifúndio.    
b) exercessem a prática da escravidão sobre seus devedores.    
c) conquistassem a possibilidade de casamento com os 

patrícios.    
d) ampliassem a participação política nos cargos políticos 

públicos.    
e) reivindicassem as mudanças sociais com base no 

conhecimento das leis.    
   
37. (Fuvest 2016)  Os impérios do mundo antigo tinham 
ampla abrangência territorial e estruturas politicamente 
complexas, o que implicava custos crescentes de 
administração. No caso do Império Romano da Antiguidade, 
são exemplos desses custos:  
a) as expropriações de terras dos patrícios e a geração de 

empregos para os plebeus.    
b) os investimentos na melhoria dos serviços de assistência e 

da previdência social.    
c) as reduções de impostos, que tinham a finalidade de 

evitar revoltas provinciais e rebeliões populares.    
d) os gastos cotidianos das famílias pobres com alimentação, 

moradia, educação e saúde.    
e) as despesas militares, a realização de obras públicas e a 

manutenção de estradas.    
   
38. (Enem 2016)  Pois quem seria tão inútil ou indolente a 
ponto de não desejar saber como e sob que espécie de 
constituição os romanos conseguiram em menos de 
cinquenta e três anos submeter quase todo o mundo 
habitado ao seu governo exclusivo – fato nunca antes 
ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão 
apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos 
a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais 
importante que a aquisição desse conhecimento? 
 

POLÍBIO. História. Brasília: Editora UnB, 1985. 
 
 
A experiência a que se refere o historiador Políbio, nesse 
texto escrito no século II a.C., é a  
a) ampliação do contingente de camponeses livres.    
b) consolidação do poder das falanges hoplitas.    
c) concretização do desígnio imperialista.     
d) adoção do monoteísmo cristão.    
e) libertação do domínio etrusco.    
   
39. (Enem PPL 2016)  Os escravos tornam-se propriedade 
nossa seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos 
povos; em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 
vinte anos permitir a venda de si própria com a finalidade de 
lucrar conservando uma parte do preço da compra; e em 
virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos 
aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são 
filhos de nossas escravas. 
 

CARDOSO, C. F. Trabalho compulsório na Antiguidade. São 
Paulo: Graal, 2003. 

 
 
A obra Institutas, do jurista Aelius Marcianus (século III d.C.), 
instrui sobre a escravidão na Roma antiga. No direito e na 
sociedade romana desse período, os escravos compunham 
uma  
a) mão de obra especializada protegida pela lei.    
b) força de trabalho sem a presença de ex-cidadãos.    
c) categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos.    
d) condição legal independente da origem ética do 

indivíduo.    
e) comunidade criada a partir do estabelecimento das leis 

escritas.    
   
40. (Fgv 2016)  “Não descreverei catástrofes pessoais de 
alguns dias infelizes, mas a destruição de toda a 
humanidade, pois é com horror que meu espírito segue o 
quadro das ruínas da nossa época. Há vinte e poucos anos 
que, entre Constantinopla e os Alpes Julianos, o sangue 
romano vem sendo diariamente vertido. A Cítia, Trácia, 
Macedônia, Tessália, Dardânia, Dácia, Épiro, Dalmácia, 
Panônia são devastadas pelos godos, sármatas, quedos, 
alanos (...); deportam e pilham tudo. 
Quantas senhoras, quantas virgens consagradas a Deus, 
quantos homens livres e nobres ficaram na mão dessas 
bestas! Os bispos são capturados, os padres assassinados, 
todo tipo de religioso perseguido; as igrejas são demolidas, 
os cavalos pastam junto aos antigos altares de Cristo (…).” 
 

(São Jerônimo, Cartas apud Pedro Paulo Abreu Funari, 
Roma: vida pública e vida privada. 2000) 

 
 
O excerto, de 396, remete a um contexto da história romana 
marcado pela  
a) combinação da cultura romana com o cristianismo, além 

da desorganização do Estado Romano, em meio às 
invasões germânicas e de outros povos.    

b) reorientação radical da economia, porque houve o 
abandono da relação com os mercados mediterrâneos e o 
início de contato com o norte da Europa.    

c) expulsão dos povos invasores de origem não germânica, 
seguida da reintrodução dos organismos representativos 
da República Romana.    

d) crescente restrição à atuação da Igreja nas regiões 
fronteiriças do Império, porque o governo romano 
acusava os cristãos de aliança com os invasores.    

e) retomada do paganismo e o consequente retorno da 
perseguição aos cristãos, responsabilizados pela grave 
crise política do Império Romano.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Instruções: Leia atentamente o texto abaixo para responder 
à(s) quest(ões). 
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O tempo e suas medidas 

 
1O homem vive dentro do tempo, o tempo que ele 

preenche, mede, avalia, ama e teme. Para marcar a 
passagem e as medidas do tempo, inventou o relógio. A 
palavra vem do latim horologium, e 2se refere a um 
quadrante do céu que os antigos aprenderam a observar 
para se orientarem no tempo e no espaço. 3Os artefatos 
construídos para medir a passagem do tempo sofreram ao 
longo dos séculos uma grande evolução. No início 4o Sol era 
a referência natural para a separação entre o dia e a noite, 
mas depois os relógios solares foram seguidos de outros que 
vieram a utilizar o escoamento de líquidos, de areia, ou a 
queima de fluidos, até chegar aos dispositivos mecânicos 
que originaram as pêndulas. 5Com a eletrônica, surgiram os 
relógios de quartzo e de césio, aposentando os chamados 
“relógios de corda”. O mostrador digital que está no seu 
pulso ou no seu celular tem muita história: tudo teria 
começado com a haste vertical ao sol, que projetava sua 
sombra num plano horizontal demarcado. 6A ampulheta e a 
clepsidra são as simpáticas bisavós das atuais engenhocas 
eletrônicas, e até hoje intrigam e divertem crianças de todas 
as idades. 

7Mas a evolução dos maquinismos humanos 8que 
dividem e medem as horas não suprimiu nem diminuiu a 
preocupação dos homens com o Tempo, 9essa entidade 
implacável, sempre a lembrar a condição da nossa 
mortalidade. Na mitologia grega, o deus Chronos era o 
senhor do tempo que se podia medir, por isso chamado 
“cronológico”, 10a fluir incessantemente. No entanto, 11a 
memória e a imaginação humanas criam tempos outros: 
uma autobiografia recupera o passado, a ficção científica 
pretende vislumbrar o futuro. No Brasil, muito da força de 
um 12José Lins do Rego, de um Manuel Bandeira ou de um 
Pedro Nava vem do memorialismo artisticamente 
trabalhado. A própria história nacional 13sofre os efeitos de 
uma intervenção no passado: escritores românticos, logo 
depois da Independência, sentiram necessidade de 
emprestar ao país um passado glorioso, e recorreram às 
idealizações do Indianismo. 

No cinema, uma das homenagens mais bonitas ao 
tempo passado é a do filme Amarcord (“eu me recordo”, em 
dialeto italiano), do cineasta Federico Fellini. São lembranças 
pessoais de uma época dura, quando o fascismo crescia e 
dominava a Itália. Já um tempo futuro terrivelmente 
sombrio é projetado no filme “Blade Runner, o caçador de 
androides”, do diretor Ridley Scott, no cenário futurista de 
uma metrópole caótica. 

Se o relógio da História marca tempos sinistros, o 
tempo construído pela arte abre-se para a poesia: o tempo 
do sonho e da fantasia arrebatou multidões no filme O 
mágico de Oz estrelado por Judy Garland e eternizado pelo 
tema da canção Além do arco-íris. Aliás, a arte da música é, 
sempre, uma habitação especial do tempo: as notas 
combinam-se, ritmam e produzem melodias, adensando as 

horas com seu envolvimento. 
São diferentes as qualidades do tempo e as 

circunstâncias de seus respectivos relógios: há o “relógio 
biológico”, que regula o ritmo do nosso corpo; há o “relógio 
de ponto”, que controla a presença do trabalhador numa 
empresa; e há a necessidade de “acertar os relógios”, para 
combinar uma ação em grupo; há o desafio de “correr 
contra o relógio”, obrigando-nos à pressa; e há quem “seja 
como um relógio”, quando extremamente pontual. 

14Por vezes barateamos o sentido do tempo, 
15tornando-o uma espécie de vazio a preencher: é quando 
fazemos algo para “passar o tempo”, e apelamos para um 
jogo, uma brincadeira, um “passatempo” como as palavras 
cruzadas. Em compensação, nas horas de grande 
expectativa, queixamo-nos de que “o tempo não passa”. 
“Tempo é dinheiro” é o lema dos capitalistas e investidores e 
dos operadores da Bolsa; e é uma obsessão para os atletas 
olímpicos em busca de recordes. 

Nos relógios primitivos, nos cronômetros 
sofisticados, nos sinos das velhas igrejas, no pulsar do 
coração e da pressão das artérias, a expressão do tempo se 
confunde com a evidência mesma do que é vivo. No tic-tac 
da pêndula de um relógio de sala, na casa da avó, os 
netinhos ouvem inconscientemente o tempo passar. O Big 
Ben londrino marcou horas terríveis sob o bombardeio 
nazista. Na passagem de um ano para outro, contamos os 
últimos dez segundos cantando e festejando, na esperança 
de um novo tempo, de um ano melhor. 

 
(Péricles Alcântara, inédito)  

 
 
41. (Puccamp 2016)  Sobre a mitologia referida no texto de 
Péricles Alcântara, é correto afirmar que, na pólis,  
a) o completo afastamento da cultura grega em relação às 

tradições orientais favoreceu o surgimento de mitos e 
lendas sobre deuses com aspectos humanos, 
responsáveis pelos fenômenos naturais.    

b) a manutenção da autonomia das cidades-estados, sob o 
comando de Atenas, incentivou o desenvolvimento de 
crenças como as de que os deuses eram seres divinos que 
moravam no Monte Olimpo.    

c) o desenvolvimento de correntes filosóficas que faziam do 
problema ético o centro de suas preocupações estimulou 
a criação de um conjunto de crenças de que os deuses 
interferiam na vida dos homens.    

d) a conquista de dórios e aqueus na época da ocupação do 
território grego influenciou a cultura dos habitantes da 
região e contribuiu para a formação de instituições 
religiosas que deram origem à mitologia.    

e) as lutas civis conquistaram direitos que estabeleceram o 
espaço público para a discussão, para o convencimento e 
para a decisão racional, negando o preestabelecido e a 
revelação sobrenatural.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
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Para responder às questões a seguir, considere o texto 
abaixo. 
 
Personagem frequente dos carros alegóricos, d. Pedro 
surgia, nos anos 1880, ora como Pedro Banana ou como 
Pedro Caju, numa alusão à sua falta de participação nos 
últimos anos do Império. Mas é só com a queda da 
monarquia que se passa a eleger um rei do Carnaval. Com 
efeito, o rei Momo é uma invenção recente, datada de 1933. 
No século XIX ele não era rei, mas um deus grego: 
zombeteiro, pândego e amante da galhofa. Nos anos 30 vira 
Rei Momo e logo depois cidadão. Novos tempos, novos 
termos. 
 

(SCHWARCZ, Lilian Mortiz. As barbas do Imperador: Dom 
Pedro II, um monarca nos trópicos. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 281)  
 

 
42. (Puccamp 2016)  Na Grécia Antiga, o deus que 
correspondia às características apontadas no texto era 
Dionísio, em homenagem a quem eram  
a) sacrificadas as bacantes, virgens que simbolizavam a 

fertilidade e tinham a função de servir a Dionísio na 
eternidade para que esse garantisse fartura, prosperidade 
e alegria aos homens.    

b) realizadas celebrações chamadas de política do pão e 
vinho, onde diversão e farta comida eram propiciadas aos 
camponeses a fim de inibir possíveis revoltas.    

c) dedicadas anualmente as Olimpíadas, uma vez que se 
considerava que não havia prazer maior do que a 
superação, pelo homem, de seus limites terrenos.    

d) atribuídas vitórias obtidas nas guerras médicas por Atenas 
ou Esparta, cidades-estado que competiam pelo comércio 
de vinho e azeite com o Oriente.    

e) promovidas festividades regadas a vinho, comida e 
apresentações artísticas, que se difundiram primeiro no 
meio rural e depois no meio urbano, com grande prestigio 
popular.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) quest(ões) a seguir, considere o texto 
abaixo. 
 
Nos poemas indianistas, o heroísmo dos indígenas em 
nenhum momento é utilizado como crítica à colonização 
europeia, da qual a elite era a herdeira. Ao contrário, pela 
resistência ou pela colaboração, os indígenas do passado 
colonial, do ponto de vista dos nossos literatos, valorizavam 
a colonização e deviam servir de inspiração moral à elite 
brasileira. (...) Já o africano escravizado demorou para 
aparecer como protagonista na literatura romântica. Na 
segunda metade do século XIX, Castro Alves, na poesia, e 
Bernardo Guimarães, na prosa, destacaram em obras suas o 
tema da escravidão. 
 

(Adaptado de: NAPOLITANO, Marcos e VILLAÇA, Mariana. 
História para o ensino médio.  

São Paulo: Atual Editora, 2013, p. 436-37) 
  
 
 
43. (Puccamp 2016)  A escravidão, com características 
diferenciadas, também existiu na Roma Antiga, onde, a 
partir do século IV a.C., houve a  
a) repulsa dos cidadãos romanos a escravos que não fossem 

de cor branca ou de regiões diferentes da Europa, uma 
vez que outras raças eram consideradas bárbaras e não 
confiáveis.    

b) ocorrência de grandes revoltas bem sucedidas, integradas 
por escravos fugidos e ex-escravos, a exemplo da liderada 
pelo gladiador Espártaco.    

c) concentração de escravos nas colônias, uma vez que na 
capital, após a instituição do Direito Romano, passaram a 
vigorar restrições a essa prática.    

d) intensificação dos casos em que um plebeu se tornava 
escravo pelo não pagamento de suas dívidas e impostos, 
apesar deste segmento social possuir alguns direitos 
políticos.    

e) presença crescente de escravos provenientes do 
aprisionamento em guerras de conquista, em virtude da 
expansão territorial.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões) a seguir, considere o texto 
abaixo: 
 
Finalmente, a bandeira. Tiradentes propôs que fosse 
adotado o triângulo representando a Santíssima Trindade, 
com alusão às cinco chagas de Cristo crucificado, presente 
nas armas portuguesas. Já Alvarenga propôs a imagem de 
um índio quebrando os grilhões do colonialismo, com a 
inscrição “Libertas quae sera tamen” (Liberdade, ainda que 
tardia), do poeta latino Virgílio, e que foi adotada e 
consagrada. 
 

(MOTA, Carlos Guilherme e LOPEZ, Adriana. História do 
Brasil: uma interpretação. 

São Paulo, Ed. 34, 2015, 4. ed. p. 261) 
  
 
 
44. (Puccamp 2016)  O texto, ao se referir ao poeta Virgílio, 
nos remete a um período da história da Roma Antiga: o 
Império Romano. Durante esse período, foram 
características do Estado romano:  
a) recuperação de antigas práticas do período anterior, 

como a escravidão em grande escala, e o imperialismo 
econômico romano.    

b) introdução de novos ideais baseados na economia de 
mercado, na condenação da guerra e na valorização da 
democracia romana.    
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c) transformação da estrutura administrativa nas cidades, 
fragmentação dos latifúndios e penetração dos bárbaros 
no Império.    

d) centralização político-administrativa nas mãos do 
imperador, utilização da política do “pão e circo” e 
adoção da Pax Romana.    

e) participação de todos os cidadãos romanos nas 
instituições políticas, uma educação humanista e 
conquista do Mediterrâneo.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia atentamente o texto abaixo para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
 

História da pintura, história do mundo 
 

O homem nunca se contentou em apenas ocupar os 
espaços do mundo; sentiu logo a necessidade de representá-
los, reproduzi-los em imagens, formas, cores, desenhá-los e 
pintá-los na parede de uma caverna, nos muros, numa peça 
de pano, de papel, numa tela de monitor. Acompanhar a 
história da pintura é acompanhar um pouco a história da 
humanidade. É, ainda, descortinar o espaço íntimo, o espaço 
da imaginação, onde podemos criar as formas que mais nos 
interessam, nem sempre disponíveis no mundo natural. Um 
guia notável para aprender a ler o mundo por meio das 
formas com que os artistas o conceberam é o livro História 
da Pintura, de uma arguta irmã religiosa, da ordem de Notre 
Dame, chamada Wendy Beckett. Ensina-nos a ver em 
profundidade tudo o que os pintores criaram, e a 
reconhecer personagens, objetos, fatos e ideias do período 
que testemunharam. 

A autora começa pela Pré-História, pela caverna 
subterrânea de Altamira, em cujas paredes, entre 15000 e 
12000 a.C., toscos pincéis de caniços ou cerdas e pó de ocre 
e carvão deixaram imagens de bisões e outros animais. E dá 
um salto para o antigo Egito, para artistas que já obedeciam 
à chamada “regra de proporção”, pela qual se garantia que 
as figuras retratadas − como caçadores de aves e mulheres 
lamentosas no funeral de um faraó − se enquadrassem 
numa perfeita escala de medidas. Já na Grécia, a pintura de 
vasos costuma ter uma função narrativa: em alguns notam-
se cenas da Ilíada e da Odisseia. A maior preocupação dos 
artistas helenísticos era a fidelidade com que procuravam 
representar o mundo real, sobretudo em seus lances mais 
dramáticos, como os das batalhas. 

A arte cristã primitiva e medieval teve altos 
momentos, desde os consagrados à figuração religiosa nas 
paredes dos templos, como as imagens da Virgem e do 
Menino, até as ilustrações de exemplares do Evangelho, as 
chamadas “iluminuras” artesanais. Na altura do século XII, o 
estilo gótico se impôs, tanto na arquitetura como na pintura. 
Nesta, o fascínio dos artistas estava em criar efeitos de 
perspectiva e a ilusão de espaços que parecem reais. Mas é 
na Renascença, sobretudo na italiana, que a pintura atinge 
certa emancipação artística, graças a obras de gênios como 

Leonardo, Michelangelo, Rafael. É o império da 
“perspectiva”, considerada por muitos artistas como mais 
importante do que a própria luz. Para além das 
representações de caráter religioso, as paisagens rurais e 
retratos de pessoas, sobretudo das diferentes aristocracias, 
apresentam-se num auge de realismo. 

Em passos assim instrutivos, o livro da irmã Wendy 
vai nos conduzindo por um roteiro histórico da arte da 
pintura e dos sucessivos feitos humanos. Desde um jogo de 
boliche numa estalagem até figuras femininas em atividades 
domésticas, de um ateliê de ourives até um campo de 
batalha, 1tudo vai se oferecendo a novas técnicas, como a da 
“câmara escura”, explorada pelo holandês Vermeer, pela 
qual se obtinha melhor controle da luminosidade adequada 
e do ângulo de visão. Entram em cena as novas criações da 
tecnologia humana: os navios a vapor, os trens, as máquinas 
e as indústrias podem estar no centro das telas, falando do 
progresso. Nem faltam, obviamente, os motivos violentos da 
história: a Revolução Francesa, a sanguinária invasão 
napoleônica da Espanha (num quadro inesquecível de Goya), 
escaramuças entre árabes. Em contraste, paisagens 
bucólicas e jardins harmoniosos desfilam ainda pelo desejo 
de realismo e fidedignidade na representação da natureza. 

2Mas sobrevém uma crise do 3realismo, da 
4submissão da pintura às formas dadas do mundo natural. 
Artistas como Manet, Degas, Monet e Renoir aplicam-se a 
um novo modo de ver, pelo qual a imagem externa se 
submete à visão íntima do artista, que a tudo projeta agora 
de modo sugestivo, numa luz mais ou menos difusa, 
apanhando uma realidade moldada mais pela impressão da 
imaginação criativa do que pelas formas nítidas naturais. No 
Impressionismo, 5uma catedral pode ser pouco mais que 
6uma grande massa luminosa, 7cujas formas arquitetônicas 
mais se 8adivinham do que se traçam. Associada à Belle 
Époque, a arte do final do século XIX e início do XX guardará 
ainda certa inocência da vida provinciana, no campo, ou na 
vida mundana dos cafés, na cidade. 

Desfazendo-se quase que inteiramente dos traços 
dos impressionistas, artistas como Van Gogh e Cézanne, 
explorando novas liberdades, fazem a arte ganhar novas 
técnicas e aproximar-se da abstração. A dimensão 
psicológica do artista transparece em seus quadros: o quarto 
modestíssimo de Van Gogh sugere um cotidiano angustiado, 
seus campos de trigo parecem um dourado a saltar da tela. 
A Primeira Grande Guerra eliminará compreensões mais 
inocentes do mundo, e o século XX em marcha acentuará as 
cores dramáticas, convulsionadas, as formas quase 
irreconhecíveis de uma realidade fraturada. O cubismo, o 
expressionismo e o abstracionismo (Picasso, Kandinsky e 
outros) interferem radicalmente na visão “natural” do 
mundo. 

9Por outro lado, 10menos libertário, 11doutrinas 
totalitaristas, como a stalinista e a nazifascista, pretenderão 
que os artistas se submetam às suas ideologias. Já Mondrian 
fará escola com a geometria das formas, Salvador Dalí 
expandirá o surrealismo dos sonhos, e muitas tendências 
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contemporâneas passam a sofrer certa orientação do 
mercado da arte, agora especulada como mercadoria. 

Em suma, a história da pintura nos 12ensina a 
entender o que podemos ver do mundo e de nós mesmos. 
As peças de um museu parecem estar ali 13paralisadas, 14mas 
basta um pouco da nossa atenção a cada uma delas para 
que a vida ali contida se manifeste. Com a arte da pintura 
aprenderam as artes e técnicas visuais do nosso tempo: a 
fotografia, o cinema, a televisão devem muito ao que o 
homem aprendeu pela força do olhar. Novos recursos 
ampliam ou restringem nosso campo de visão: atualmente 
muitos andam de cabeça baixa, apontando os olhos para a 
pequena tela de um celular. Ironicamente, alguém pode 
baixar nessa telinha “A criação do homem”, que 
Michelangelo produziu para eternizar a beleza do forro da 
Capela Sistina. 
 

(BATISTA, Domenico, inédito)  
 

 
45. (Puccamp 2016)  Observe a figura abaixo e leia o texto. 
 

 
 
O relevo remete a um trecho da Ilíada, de Homero, e 
mostra, com acentuado vigor dramático, o transporte do 
corpo do herói Heitor, amparado pelo pai, Príamo, rei de 
Troia. 

(In: DIVALTE G. Figueira. História. São Paulo: Ática, 2003, p. 
36) 

 
 
Com base na figura e no texto, pode-se afirmar que a obra  
a) demonstra o caráter guerreiro e sacerdotal da sociedade 

grega, formada por uma elite política que governava com 
tirania.    

b) revela a grande influência que a cultura grega teve na 
península Itálica, antes mesmo da conquista da Grécia 
pelos romanos.    

c) destaca a importância da cultura helenística, resultante da 
fusão da cultura greco-romana com as culturas do Oriente 
Médio.    

d) apresenta traços específicos que decorreram do 
distanciamento da civilização grega ante as demais 
culturas do Oriente próximo.    

e) retrata uma cena da guerra entre gregos e persas 
conhecida como Guerras Médicas que pretendia anexar a 
Grécia ao seu Império.    

   
46. (Fuvest 2019)  Os comentadores do texto sagrado (…) 
reconhecem a submissão da mulher ao homem como um 
dos momentos da divisão hierárquica que regula as relações 
entre Deus, Cristo e a humanidade, encontrando ainda a 
origem e o fundamento divino daquela submissão na cena 
primária da criação de Adão e Eva e no seu destino antes e 
depois da queda. 
 

CASAGRANDE, C., A mulher sob custódia, in: História das 
Mulheres, Lisboa: Afrontamento, 1993, v. 2, p. 122-123. 

 
 
O excerto refere-se à apreensão de determinadas passagens 
bíblicas pela cristandade medieval, especificamente em 
relação à condição das mulheres na sociedade feudal. A esse 
respeito, é correto afirmar:  
a) As mulheres originárias da nobreza podiam ingressar nos 

conventos e ministrar os sacramentos como os homens 
de mesma condição social.     

b) A culpabilização das mulheres pela expulsão do Paraíso 
Terrestre servia de justificativa para sua subordinação 
social aos homens.     

c) As mulheres medievais eram impedidas do exercício das 
atividades políticas, ao contrário do que acontecera no 
mundo greco-romano.     

d) As mulheres medievais eram iletradas e tinham o acesso à 
cultura e às artes proibido, devido à sua condição social e 
natural.     

e) A submissão das mulheres medievais aos homens esteve 
desvinculada de normatizações acerca da sexualidade.     

   
47. (Unesp 2019)  Por muitíssimo tempo escreveu-se a 
história sem se preocupar com as mulheres. No século XII 
assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem 
o outro. As damas de Guînes e as damas de Ardres tiveram 
todas por marido um ás da guerra, senhor de uma fortaleza 
que seu mais remoto ancestral havia edificado. 
 

(Georges Duby. Damas do século XII: a lembrança das 
ancestrais, 1997. Adaptado.) 

 
 
O texto trata de relações desenvolvidas num meio social 
específico, durante a Idade Média ocidental. Nele,  
a) as mulheres passavam a maior parte de seu tempo nas 

igrejas, o que incluía o trabalho de orientação religiosa, e 
os homens atravessavam as noites em tabernas e 
restaurantes.     

b) os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía 
as ações militares, e as mulheres, confinadas ao espaço 
doméstico, eram associadas à maternidade e, 
ocasionalmente, à santidade.     
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c) os homens responsabilizavam-se pelos assuntos culturais, 
o que incluía a instrução dos filhos, e as mulheres 
dedicavam-se ao preparo das refeições cotidianas e, 
ocasionalmente, de banquetes.     

d) as mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que 
incluía o dízimo, e os homens, livres de qualquer tributo, 
conseguiam acumular mais bens e, ocasionalmente, 
enriquecer.     

e) os homens dedicavam-se ao comércio, o que incluía 
deslocamentos para regiões afastadas de casa, e as 
mulheres incumbiam-se do trabalho nas lavouras e, 
ocasionalmente, na forja de metais.     

   
48. (Unicamp 2019)  Os estudiosos muçulmanos adaptaram 
a herança recebida dos povos arabizados. Entre os domínios 
conquistados pelos muçulmanos estavam a Mesopotâmia e 
o antigo Egito, civilizações que desde cedo observaram os 
fenômenos astronômicos. O estudo dos fenômenos naturais 
no Crescente Fértil possibilitou a agricultura e perdurou por 
milênios. Nas costas do Mar Egeu, na região da Jônia, 
surgiram no século VI a.C. as primeiras explicações dos 
fenômenos naturais desvinculadas dos desígnios divinos. E 
as conquistas de Alexandre permitiram o início do 
intercâmbio entre o conhecimento grego, de um lado, e o 
dos antigos impérios egípcio, babilônico e persa, de outro. 
Além disso, houve trocas científicas e culturais com os 
indianos. O império árabe-islâmico foi, a partir do século VII, 
o herdeiro desse legado científico multicultural, ao qual os 
estudiosos muçulmanos deram seus aportes ao longo da 
Idade Média.  
 

(Adaptado de Beatriz Bissio, O mundo falava árabe. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 200-201.)  

 
 
Considerando o texto acima sobre o Islã Medieval e seus 
conhecimentos, assinale a alternativa correta.   
a) A extensão do território sob domínio islâmico e a 

liberdade religiosa e cultural implementada nessas áreas 
aceleraram a construção de novos conhecimentos 
pautados na cosmologia ocidental.     

b) A partir do século VII, o avanço dos exércitos islâmicos 
garantiu a expansão do império de forma ditatorial sobre 
antigos núcleos culturais da Índia até as terras gregas do 
Império Bizantino, chegando à Espanha.     

c) Os conhecimentos sobre os fenômenos naturais 
construídos pelos mesopotâmicos, egípcios, 
macedônicos, babilônicos, persas, entre outros povos, 
foram ignorados pelo Islã Medieval, marcado pelo 
fundamentalismo religioso.     

d) A difusão de saberes multiculturais foi uma das marcas do 
Império árabe-islâmico, sendo ele a via de transmissão do 
sistema numérico indiano para o Ocidente e de obras da 
filosofia greco-romana para o Oriente.     

   
49. (Ufrgs 2019)  Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 

afirmações abaixo, a respeito da história do cristianismo 
entre os séculos IV e XV. 
 
(     ) O predomínio da Igreja cristã no Ocidente ocorre a 

partir da conversão do imperador Constantino em 
312, e da imediata proibição imposta a outras 
religiões consideradas pagãs. 

(     ) A difusão ideológica do cristianismo ocorreu também 
graças a obras dos chamados pais da Igreja, como o 
africano Agostinho, bispo de Hipona e autor de Cidade 
de Deus . 

(     ) A gradual intervenção no estabelecimento de normas a 
respeito do matrimônio e do modelo familiar 
contribuiu para o processo de controle social por 
parte da Igreja. 

(     ) A Ordem de Cristo, criada em Portugal no século XIV, foi 
uma ordem de caráter religioso e militar instituída 
como prevenção contra a expansão territorial 
francesa, realizada pelos cavaleiros templários em 
nome de Filipe IV. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é  
a) V – F – F – F.    
b) V – V – F – F.     
c) F – F – V – V.     
d) F – V – V – F.     
e) F – V – V – V.     
   
50. (Ufrgs 2019)  Assinale a alternativa correta sobre a 
chamada Guerra dos Cem Anos (1337-1453), entre 
Inglaterra e França.  
a) O conflito marcou a gradual transformação dos exércitos 

feudais em forças militares profissionalizadas e iniciou o 
lento processo de decadência da aristocracia feudal nos 
respectivos países.    

b) A guerra foi vencida pela Inglaterra e teve como 
consequência a eclosão de rebeliões na França que 
culminaram com a deposição da dinastia dos Valois do 
trono francês.    

c) O confronto consolidou a transformação da Inglaterra na 
principal potência econômica do período moderno, por 
meio do processo de pacificação interna que se seguiu à 
guerra.    

d) A consequência da guerra para os dois países foi a 
consolidação de estruturas sociais feudais, tornadas mais 
fortes com o enfraquecimento das monarquias centrais.    

e) A origem do conflito foi a invasão da Inglaterra pela 
França e a subsequente instalação de uma dinastia pró-
França no trono inglês, derrubada ao longo da guerra.    

   
51. (Ufrgs 2018)  Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, sobre o período da chamada Idade 
Média. 
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(     ) A prática da vassalagem foi incorporada pelo império 
carolíngio e definiu uma das características principais 
do feudalismo. 

(     ) Os servos, de origem camponesa, eram submetidos aos 
vilões, indivíduos residentes nas cidades, para quem 
era devido o tributo conhecido como corveia. 

(     ) O chamado “movimento das cruzadas” articulou 
interesses religiosos da Igreja com motivações 
econômicas da nobreza feudal, na busca de riquezas e 
conquistas de territórios. 

(     ) O desenvolvimento dos núcleos urbanos e das práticas 
comerciais acarretou transformações nas formas da 
educação, com o aparecimento das primeiras 
universidades voltadas para a formação de 
profissionais em áreas como medicina e direito. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é  
a) V – V – F – F.     
b) V – F – V – V.    
c) V – F – V – F.    
d) F – F – V – V.    
e) F – V – F – V.    
   
52. (Unesp 2018)  A era feudal tinha legado às sociedades 
que a seguiram a cavalaria, cristalizada em nobreza. [...] Até 
nas nossas sociedades, em que morrer pela sua terra deixou 
de ser monopólio de uma classe ou profissão, o sentimento 
persistente de uma espécie de supremacia moral ligada à 
função do guerreiro profissional — atitude tão estranha a 
outras civilizações, tal como a chinesa — permanece uma 
lembrança da divisão operada, no começo dos tempos 
feudais, entre o camponês e o cavaleiro. 
 

(Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987. Adaptado.) 
 
 
Segundo o texto, a valorização da ação militar  
a) representa a continuidade da estrutura social originária 

da Idade Média.    
b) ultrapassa as barreiras de classe social, igualando os 

homens medievais.    
c) deriva da associação, surgida na Idade Média, entre 

nobres e cavaleiros.    
d) surgiu na Idade Média e é desconhecida nas sociedades 

modernas.    
e) revela a identificação medieval de quem trabalhava com 

quem lutava.    
   
53. (Unesp 2018)  A migração de Maomé e seus seguidores, 
em 622, de Meca para Medina permitiu a consolidação da 
religião muçulmana que incluía, entre outros princípios,  
a) a recomendação de que os muçulmanos não 

escravizassem ou atacassem outros muçulmanos, pois 
eles pertencem à mesma irmandade de fé.    

b) a proibição de que os muçulmanos exercessem atividades 
comerciais, pois o manejo cotidiano de riquezas era 
considerado impuro.    

c) a proibição de que os muçulmanos visitassem Meca, pois 
o solo puro e sagrado dessa cidade deveria permanecer 
intocado.    

d) a recomendação de que os muçulmanos não limitassem 
seu culto a um só Deus, pois o criador multiplica-se em 
diversas formas e faces.    

e) a proibição de que os muçulmanos saíssem da Península 
Arábica, pois eles sofriam perseguições em outros 
territórios.     

   
54. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2018)  Leia o excerto a 
seguir. 
 
[…] Os povos ainda pagãos que se tornarão cristãos ao longo 
da Idade Média serão convertidos a oeste por Roma e a leste 
por Constantinopla. 
Dessa forma, estabelece-se na Europa uma ruptura, 
essencialmente religiosa, mas correspondente sem dúvida às 
diferenças mais gerais e mais profundas entre os europeus 
do Oeste e os europeus do Leste. Outras diferenças virão, ao 
longo da história, agravar essa ruptura, mas, dos dois lados, 
somos cristãos. 
 
LE GOFF, Jacques. Uma breve história da Europa. Petrópolis: 

Vozes, 2010. 
 
 
Uma das instituições mais poderosas do planeta, a Igreja 
Católica Apostólica Romana passou por conflitos internos 
que culminaram em rupturas, algumas delas definitivas. 
 
Analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Instituído como religião oficial desde o Império Romano 

pelo imperador Teodósio, o cristianismo gerou discussões 
irreconciliáveis e a divisão, durante o mesmo governo, do 
Império Romano em Ocidental, com sede em Roma, e 
Oriental, com sede em Constantinopla. 

II. O clero do cristianismo bizantino não se submetia ao 
Papa, e sim ao Imperador. Surgiram também diversas 
heresias, como a negação da virgindade de Maria. Tal 
quadro se agravou até a ruptura com Roma e a criação da 
Igreja Cristã Ortodoxa. 

III. Um dos maiores problemas enfrentados pelo cristianismo 
foi a crise moral de parte do clero, principalmente 
durante o século XVI; os abusos de poder; a compra de 
cargos; a venda de indulgências, levando ao surgimento 
da chamada Reforma Protestante. 

IV. A corrupção e a desmoralização de uma parcela do clero 
católico levaram a um processo chamado de Cisma do 
Oriente no século XVI, quando, após anos de tensão, a 
Igreja Católica dividiu-se em Igreja Católica Apostólica 
Romana e Igreja Cristã Ortodoxa, que negava a 
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autoridade papal, além de condenar a prática da 
simonia. 

 
Marque a alternativa que contém TODAS as afirmativas 
CORRETAS.  
a) II e III.     
b) I e II.     
c) I e III.     
d) II e IV.     
e) III e IV.     
   
55. (Enem 2018)  Então disse: “Este é o local onde 
construirei. Tudo pode chegar aqui pelo Eufrates, o Tigre e 
uma rede de canais. Só um lugar como este sustentará o 
exército e a população geral”. Assim ele traçou e destinou as 
verbas para a sua construção, e deitou o primeiro tijolo com 
sua própria mão, dizendo: “Em nome de Deus, e em louvor a 
Ele. Construí, e que Deus vos abençoe”.  
 

AL-TABARI, M. Uma história dos povos árabes. São Paulo: 
Cia. das Letras. 1995 (adaptado). 

 
 
A decisão do califa Al-Mansur (754-775) de construir Bagdá 
nesse local orientou-se pela   
a) disponibilidade de rotas e terras férteis como base da 

dominação política.     
b) proximidade de áreas populosas como afirmação da 

superioridade bélica.     
c) submissão à hierarquia e à lei islâmica como controle do 

poder real.     
d) fuga da península arábica como afastamento dos conflitos 

sucessórios.     
e) ocupação de região fronteiriça como contenção do 

avanço mongol.     
   
56. (Fuvest 2018)  Um grande manto de florestas e várzeas 
cortado por clareiras cultivadas, mais ou menos férteis, tal é 
o aspecto da Cristandade – algo diferente do Oriente 
muçulmano, mundo de oásis em meio a desertos. Num local 
a madeira é rara e as árvores indicam a civilização, noutro a 
madeira é abundante e sinaliza a barbárie. A religião, que no 
Oriente nasceu ao abrigo das palmeiras, cresceu no 
Ocidente em detrimento das árvores, refúgio dos gênios 
pagãos que monges, santos e missionários abatem 
impiedosamente. 
 

J. Le Goff. A civilização do ocidente medieval. Bauru: Edusc, 
2005. Adaptado. 

 
 
Acerca das características da Cristandade e do Islã no 
período medieval, pode-se afirmar que  
a) o cristianismo se desenvolveu a partir do mundo rural, 

enquanto a religião muçulmana teve como base inicial as 
cidades e os povoados da península arábica.    

b) a concentração humana assemelhava-se nas clareiras e 
nos oásis, que se constituíam como células econômicas, 
sociais e culturais, tanto da Cristandade quanto do Islã.    

c) a Cristandade é considerada o negativo do Islã, pela 
ausência de cidades, circuitos mercantis e transações 
monetárias, que abundavam nas formações sociais 
islâmicas.    

d) o clero cristão, defensor do monoteísmo estrito, 
combateu as práticas pagãs muçulmanas, arraigadas nas 
florestas e nas regiões desérticas da Cristandade 
ocidental.    

e) a expansão econômica islâmica caracterizou-se pela 
ampliação das fronteiras de cultivo, em detrimento das 
florestas, em um movimento inverso àquele verificado no 
Ocidente medieval.    

   
57. (Unicamp 2018)  Estamos acostumados a considerar que 
o sistema centro/periferia, ao menos no Ocidente, é um eixo 
essencial da estrutura e do funcionamento no espaço das 
economias, das sociedades, das civilizações. O historiador 
Fernand Braudel estimou que tal sistema só existiu e 
funcionou plenamente a partir do século XV. Essa definição 
não se aplica à Cristandade Medieval sem importantes 
correções. A noção de centro e a oposição centro/periferia 
são menos decisivas que outros sistemas de orientação 
espacial. O principal sistema é o que opõe o baixo ao alto, 
quer dizer, o Aqui, esse “mundo” imperfeito e marcado pelo 
Pecado Original, ao céu, morada de Deus. 
 

(Adaptado de Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, 
“Centro/Periferia”, em Dicionário temático do ocidente 

medieval, v. 2. São Paulo: Edusc, 2002, p. 203.) 
 
 
A partir do texto acima, assinale a alternativa correta.  
a) Usada nas Ciências Humanas para a compreensão de 

períodos históricos desde a Antiguidade, a noção de 
centro/periferia perdura até a atualidade e estrutura o 
sistema econômico global contemporâneo.     

b) As noções de baixo e alto têm um sentido histórico mais 
preciso para a compreensão da Cristandade Medieval do 
que o sistema centro/periferia.     

c) O sistema centro/periferia é aplicável ao estudo da 
Cristandade Medieval, já que os feudos constituíam o 
centro da vida econômica e cultural naquele contexto.     

d) O sistema centro/periferia aplicado durante a Era 
Medieval espelhava o sistema de orientação baixo e alto, 
sendo o baixo o mundo do pecado e o alto o mundo da 
virtude cristã.     

   
58. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2018)  Considere o texto 
a seguir.  
 
“Hoje não é fácil imaginar o que uma igreja significava para 
as pessoas daquele período (século XIII), a igreja era, 
geralmente o único edifício de pedra em toda a redondeza; 
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constituía a única construção de considerável envergadura 
muitas léguas em redor, e seu campanário era um ponto de 
referência para todos os que vinham de longe. Aos 
domingos e durante o culto, todos os habitantes da cidade 
ali podiam encontrar-se, e o contraste entre o edifício e as 
casas primitivas e humildes em que as pessoas passavam a 
vida devia ser esmagador. Não admira que toda a 
comunidade estivesse interessada na construção dessas 
igrejas e se orgulhasse da sua decoração. Mesmo do ponto 
de vista econômico, a construção de um mosteiro, que 
levava anos, devia transformar uma cidade inteira.”  
 

Fonte: GOMBRICH, Ernest Hans Josef. A história da arte. Rio 
de Janeiro: LTC, 2000, p. 170. 

 
 
A Igreja Católica exerceu uma influência marcante sobre a 
população medieval, ultrapassando em muito sua função 
religiosa e espiritual. Sobre a influência da Igreja Católica 
nesse período, assinale a alternativa CORRETA.   
a) A partir do século XI, a Igreja começou a se sobrepor aos 

senhores feudais. Entre as principais medidas para isso, 
está a Paz de Deus – um movimento criado pela Igreja 
Católica para unir forças contra os senhores que se 
oponham a sua autoridade.     

b) O poder e influência da Igreja Católica aumentaram a 
partir do século XII quando começaram a surgir as 
primeiras universidades europeias com o objetivo de 
ensinar teologia e latim para que a população pobre 
pudesse se instruir melhor sobre os ensinamentos 
cristãos.     

c) A arquitetura medieval refletiu tanto a insegurança 
(castelos), quanto a religiosidade (catedrais). Destacou-se, 
nesse período, a construção de mosteiros e catedrais. O 
estilo predominante foi o arabesco de inspiração ibérica.     

d) As catedrais na Idade Média, por serem a casa de Deus 
que representava a Jerusalém Celeste, eram lugares 
dedicados exclusivamente à oração e adoração.     

e) A função dos mosteiros medievais não se limitou apenas 
ao papel religioso e à produção intelectual. Do ponto de 
vista econômico, contribuíram para melhorar os métodos 
de produção agrícola e, do ponto de vista cultural, foram 
responsáveis pela reprodução e conservação do 
conhecimento em suas bibliotecas.     

   
59. (Enem PPL 2018)  TEXTO I 
 
É da maior utilidade saber falar de modo a persuadir e 
conter o arrebatamento dos espíritos desviados pela doçura 
da sua eloquência. Foi com este fim que me apliquei a 
formar uma biblioteca. Desde há muito tempo em Roma, em 
toda a Itália, na Germânia e na Bélgica, gastei muito dinheiro 
para pagar a copistas e livros, ajudado em cada província 
pela boa vontade e solicitude dos meus amigos. 
 

GEBERTO DE AURILLAC. Lettres. Século X. Apud PEDRERO-

SÁNCHEZ, M. G. História da Idade Média: texto e 
testemunhas. São Paulo: Unesp, 2000. 

 
 
TEXTO II 
 
Eu não sou doutor nem sequer sei do que trata esse livro; 
mas, como a gente tem que se acomodar às exigências da 
boa sociedade de Córdova, preciso ter uma biblioteca. Nas 
minhas prateleiras tenho um buraco exatamente do 
tamanho desse livro e como vejo que tem uma letra e 
encadernação muito bonitas, gostei dele e quis comprá-lo. 
Por outro lado, nem reparei no preço. Graças a Deus sobra-
me dinheiro para essas coisas. 
 

AL HADRAMI. Século X. Apud PEDRERO-SÁNCHEZ, M. G. A 
Península Ibérica entre o Oriente e o Ocidente: cristãos, 

judeus e muçulmanos. São Paulo: Atual, 2002. 
 
 
Nesses textos do século X, percebem-se visões distintas 
sobre os livros e as bibliotecas em uma sociedade marcada 
pela  
a) difusão da cultura favorecida pelas atividades urbanas.     
b) laicização do saber, que era facilitada pela educação 

nobre.     
c) ampliação da escolaridade realizada pelas corporações de 

ofício.     
d) evolução da ciência que era provocada pelos intelectuais 

bizantinos.     
e) publicização das escrituras, que era promovida pelos 

sábios religiosos.     
   
60. (Ufu 2018)  Observe a imagem. 
 

 
 
Essa pintura retrata um dos fatores que contribuíram para a 
derrocada do sistema feudal na Europa Medieval. 
 



 
 
 
 

 

20 http://historiaonline.com.br 
 

Sobre o contexto abordado, é correto afirmar que a rápida 
disseminação da peste negra decorreu em grande parte em 
função  
a) da circulação de mercadorias na Europa totalmente 

urbanizada.    
b) do reforço do sistema servil, que debilitou ainda mais os 

camponeses.    
c) da crença na ira divina, que dificultava a cura pela 

medicina.    
d) do baixo nível nutricional e das precárias condições 

sanitárias dos indivíduos.    
   
61. (Uel 2018)  Leia o texto a seguir. 
 
UEL é a melhor estadual do Sul do Brasil. 
 
A Universidade Estadual de Londrina é a primeira Instituição 
Estadual de Ensino Superior do Sul do Brasil no QS University 
Rankings: Latin America 2016, e que destacou as 300 
melhores universidades na região da América Latina. A UEL 
conquistou ainda três pontos no cômputo geral, aparecendo 
na 84ª colocação, 19ª do Brasil, 2ª do Paraná e 5ª do Sul do 
país. 
 

(Adaptado de: 
<http://www.bonde.com.br/educacao/ensino/uel-e-a-

melhorestadual-do-sul-do-brasil-confira-ranking-das-
universidades-410937.html>. Acesso em: 11 jul. 2017.) 

 
 
A UEL foi criada em 1970 e atualmente conta com mais de 

 alunos na graduação em seus  cursos. Na pós-
graduação, tem mais de  alunos em  cursos de 
especialização e  cursos de mestrado e doutorado. 
 
Com base no contexto histórico, no que diz respeito à 
importância das universidades, da ciência e da tecnologia 
para a criação de elevadas escalas de desenvolvimento das 
sociedades em seus múltiplos aspectos, assinale a 
alternativa correta.  
a) As universidades na Europa Ocidental do século XII 

conquistaram o direito de autonomia perante os poderes 
eclesiásticos, comunais e monárquicos para o livre 
exercício de suas funções de pesquisa e formação 
profissional.    

b) Os chamados Tigres Asiáticos. Hong Kong, Taiwan, Coreia 
do Sul e Cingapura tiveram um excepcional crescimento 
econômico e científico na década de 1970 devido ao 
elevado investimento privado na educação.    

c) O período Macartista nos EUA propiciou ao campo da 
ciência e tecnologia uma liberdade plena para as 
atividades dos educadores e cientistas 
independentemente de suas ideologias.    

d) A ideologia da globalização neoliberal, por valorizar os 
empreendimentos privados, dispensa a realização de 

pesquisas com fomento público no Brasil, sobretudo por 
ser o agronegócio a vocação natural do país.    

e) Os fundamentos da ciência econômica do inglês David 
Ricardo foram importados pelo Cardeal Richelieu, que os 
aplicou na França, levando-a à bancarrota, o que 
propiciou o Terror.    

   
62. (Enem 2018)  A existência em Jerusalém de um hospital 
voltado para o alojamento e o cuidado dos peregrinos, assim 
como daqueles entre eles que estavam cansados ou 
doentes, fortaleceu o elo entre a obra de assistência e de 
caridade e a Terra Santa. Ao fazer, em 1113, do Hospital de 
Jerusalém um estabelecimento central da ordem, Pascoal II 
estimulava a filiação dos hospitalários do Ocidente a ele, 
sobretudo daqueles que estavam ligados à peregrinação na 
Terra Santa ou em outro lugar. A militarização do Hospital de 
Jerusalém não diminuiu a vocação caritativa primitiva, mas a 
fortaleceu.  
 
DEMURGER, A. Os Cavaleiros de Cristo. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2002 (adaptado).  
 
 
O acontecimento descrito vincula-se ao fenômeno ocidental 
do (a)  
a) surgimento do monasticismo guerreiro, ocasionado pelas 

cruzadas.    
b) descentralização do poder eclesiástico, produzida pelo 

feudalismo.     
c) alastramento da peste bubônica, provocado pela 

expansão comercial.     
d) afirmação da fraternidade mendicante, estimulada pela 

reforma espiritual.     
e) criação das faculdades de medicina, promovida pelo 

renascimento urbano.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Leia o texto, analise a figura a seguir e responda à(s) 
questão(ões). 
 
A Peste Negra, ou Morte Negra, era assim chamada porque 
no seu desenvolvimento provocava hemorragias 
subcutâneas, que assumiam uma coloração escura no 
momento terminal da doença. A morte dava-se entre três e 
sete dias, depois de contraída a patologia, e levava de 75% a 
100% dos acometidos. O agente causador da peste era 
transmitido pelo rato, por meio das pulgas e sua penetração 
na pele humana causava uma adenite aguda, que recebia o 
nome de “bubão”, principal sintoma da doença. Daí também 
o nome de peste bubônica. 
 
(SIMONI, K. De peste e literatura: imagens do Decameron de 

Giovanni Boccaccio. Anuário de Literatura Umbral. 
Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/view
File/5447/4882>. Acesso em: 27 jun. 2017.) 

12500 54
5000 177
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63. (Uel 2018)  A Peste Negra, que atingiu a Europa no séc. 
XIV, espalhou o pânico e transformou a maneira como se 
concebia a morte. A Dança Macabra, expressão artística 
surgida nesse período, representava temas fúnebres e 
sombrios, como a decrepitude dos corpos já em forma 
cadavérica ou esquelética. Ao chamar a atenção para a 
fragilidade e a finitude da vida, sugeria que todos, 
independentemente de sua posição social, haviam de 
compartilhar o mesmo destino. 
 
Com base na figura, nos textos e nos conhecimentos sobre a 
Baixa Idade Média, assinale a alternativa correta.  
a) Em uma sociedade dividida em ordens, a Dança Macabra 

foi interpretada como uma crítica social que nivelava os 
estamentos em face do fenômeno da morte.    

b) Na gravura, dois personagens são conduzidos por figuras 
macabras, revelando que, devido às péssimas condições 
de vida, os camponeses eram os que mais temiam a 
morte.    

c) Na maioria dos países, a epidemia de Peste Negra assolou 
burgos e castelos, mas preservou os camponeses do 
contágio, por estarem eles isolados no campo.    

d) Por viverem nos mosteiros, os membros da Igreja foram 
poupados da Peste Negra, reforçando a imagem do clero 
como estamento de origem divina.    

e) Devido ao grande número de vítimas da Peste Negra, a 
sociedade na Baixa Idade Média se tornou indiferente à 
morte, entendendo-a apenas como uma passagem à vida 
eterna.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia o texto para responder à(s) questão(ões). 
 
O Ocidente havia conhecido somente três modos de acesso 
ao poder: o nascimento, o mais importante, a riqueza, muito 
secundário até o século XIII salvo na Roma Antiga, o sorteio, 

de alcance limitado entre os cidadãos das cidades gregas da 
Antiguidade. 

(Jacques Le Goff. Os intelectuais na Idade Média, 1985. 
Adaptado.)  

 
 
64. (Famerp 2018)  O excerto sustenta que o acesso ao 
poder por meio da riqueza era secundário na Europa 
Ocidental até o século XIII, quando  
a) as monarquias nacionais sobrepuseram-se aos direitos da 

nobreza senhorial sobre os seus feudos.    
b) o esfacelamento do poder imperial romano transferiu as 

funções de defesa militar para os burgueses das cidades.    
c) os reis absolutistas constituíram seus exércitos com 

recursos de impostos arrecadados de banqueiros e 
comerciantes.    

d) as atividades comerciais e artesanais produziram novos 
grupos sociais no interior das cidades medievais.    

e) a fragmentação econômica do continente europeu foi 
substituída por um só padrão monetário.    

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) questão(ões), considere o texto abaixo. 
 
O que singulariza o pessimismo de Machado de Assis é a sua 
posição antagônica em relação ao evolucionismo 
oitocentista, ao culto do progresso e da ciência. Frente às 
ingenuidades do cientificismo, o sarcasmo de Brás Cubas 
reabre a interrogação metafísica, a perplexidade radical ante 
a variedade do ser humano. Um artista como Machado levou 
mais a sério do que os arautos do evolucionismo cientificista 
o golpe que Darwin tinha desfechado contra as ilusões 
antropocêntricas da humanidade. 
 

MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1977, p. 171-172. 

  
 
 
65. (Puccamp 2018)  A visão da Alta Idade Média como 
“Idade das Trevas”, pela historiografia, trazia uma percepção 
desse período como o avesso do progresso e da ciência. A 
denominação “Idade das Trevas” foi associada a alguns 
eventos e características desse período, caso  
a) da superexploração dos camponeses, da expansão 

desenfreada das cidades, da mortandade ocorrida ao 
longo da Guerra Santa.    

b) das perseguições aos hereges, da proliferação das ordens 
mendicantes armadas, da destruição sistemática de 
castelos e abadias.    

c) do declínio da cultura antiga, a destruição do Império 
Romano pelas invasões bárbaras, do controle da difusão 
do conhecimento pela Igreja Católica.    

d) da Guerra dos Cem Anos, do processo de cercamento no 
campo, da violência dos servos contra seus suseranos.    
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e) das consequências da Revolução Puritana, do fracasso das 
Cruzadas, da proliferação de bandoleiros e foras da lei.    

   
66. (Enem (Libras) 2017)  Entre o século XII e XIII, a 
recrudescência das condenações da usura é explicada pelo 
temor da Igreja ao ver a sociedade abalada pela proliferação 
da usura, quando muitos homens abandonam sua condição 
social, sua profissão, para tornarem-se usuários. No século 
XIII, o papa Inocêncio IV teme a deserção dos campos, 
devido ao fato de os camponeses terem se tornado 
usurários ou estarem privados de gado e de instrumentos de 
trabalho pertencentes aos possuidores de terras, eles 
próprios atraídos pelos ganhos da usura. A atração pela 
usura ameaça a ocupação dos solos e da agricultura e traz o 
espectro da fome. 
 

LE GOFF, J. A bolsa e a vida: economia e religião na Idade 
Média. São Paulo: Brasiliense, 2004 (adaptado). 

 
 
A atitude da Igreja em relação à prática em questão era 
motivada pelo interesse em  
a) suprimir o debate escolástico.    
b) regular a extração de dízimos.     
c) diversificar o padrão alimentar.     
d) conservar a ordem estamental.     
e) evitar a circulação de mercadorias.     
   
67. (Ufrgs 2017)  Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, sobre a história da Idade Média 
ocidental. 
 
(     ) A instalação de povos de origem germânica no 

território do Império Romano, as chamadas “invasões 
bárbaras”, ocorreu também por meio de processos 
migratórios pacíficos e negociados com o Estado 
romano. 

(     ) O processo de fragmentação territorial do Império 
Romano Germânico, após a ascensão de Carlos Magno 
no século VIII, foi decorrência da ruptura entre o reino 
franco e a Igreja cristã. 

(     ) A servidão foi uma situação intermediária entre a 
escravidão definitiva e a liberdade plena, pois 
impunha uma série de limitações aos servos, sem 
torná-los propriedade dos seus senhores. 

(    ) A Escolástica, principal método de ensino nas 
universidades medievais, previa o estudo filológico da 
Bíblia e recusava o recurso à filosofia antiga, 
considerada pagã e herética. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é  
a) V – V – F – V.    
b) F – V – F – V.    
c) V – F – V – F.    
d) F – V – V – F.    

e) F – F – V – V.    
   
68. (Famerp 2017)  Aparece na literatura medieval, no final 
do século IX, para florescer no século XI, até se tornar um 
lugar comum no século XII, um tema que descreve a 
sociedade que se divide em três categorias ou ordens. 

Jacques Le Goff. Para uma outra Idade Média, 2013. 
 
 
As “três categorias ou ordens” citadas no texto são, 
respectivamente,  
a) aristocracia, burguesia e proletariado.     
b) militares, patrícios e camponeses.    
c) clérigos, guerreiros e trabalhadores.    
d) comerciantes, industriais e operariado.    
e) classe alta, classe média e classe baixa.     
   
69. (Fuvest 2017)   

 
 
Esta imagem integra o manuscrito de uma das mais notáveis 
obras da cultura medieval. A alternativa que melhor 
caracteriza o documento é:  
a) Fábula que enuncia o ideal eclesiástico, mescla a aventura 

cavalheiresca, o amor romântico e as aspirações religiosas 
que simbolizaram o espírito das cruzadas.    

b) Poema inacabado que narra a viagem de formação de um 
cavaleiro e a busca do cálice sagrado; sua composição 
mistura elementos pagãos e cristãos.    

c) Cordel muito popular, elaborado com base nos épicos 
celtas e lendas bretãs, divulgado para a conversão de fiéis 
durante a expansão do Cristianismo pelo Oriente.    

d) Peça teatral que serviu para fortalecer o espírito 
nacionalista da Inglaterra, unindo a figura de um 
governante invencível a um símbolo cristão.    

e) Romance que condensa vários textos, empregado pela 
Igreja para encorajar a aristocracia a assumir uma função 
idealizada na luta contra os inimigos de Deus.     

   
70. (Pucsp 2017)  “No ano de 590, quando a peste e a fome 
devastam a Gália, um enxame de moscas faz enlouquecer 
um camponês de Berry enquanto este cortava lenha na 
floresta. Ele se transforma em pregador itinerante, vestindo 
peles de animais, acompanhado de uma mulher a quem 
chama de Maria, enquanto ele mesmo se faz passar por 
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Cristo. Ele anuncia o futuro, cura os doentes. Segue-o uma 
multidão de camponeses, pobres e até mesmo padres. Sua 
atitude ganha logo um aspecto revolucionário. [...] O bispo 
do Puy manda assassiná-lo e, torturando a pobre Maria, 
consegue as confissões desejadas.” 

 
Jacques Le Goff. Por uma outra Idade Média. Petrópolis: 

Vozes, 2013, p. 181-182 
 
 
O relato expõe traços de uma mentalidade que caracterizou 
o Ocidente medieval. Entre esses traços, pode-se mencionar:  
a) a proliferação de heresias e a atitude tolerante, da parte 

dos líderes políticos e religiosos, ante as diferentes 
crenças.    

b) o temor diante de fenômenos naturais e a visão, pelos 
setores hegemônicos, do campesinato como 
potencialmente perigoso.    

c) a hegemonia do pensamento místico e a inexistência, 
entre os camponeses, de conhecimentos sobre a fauna e 
a flora.    

d) o caráter violento das relações sociais e o desprezo, pelos 
setores eclesiásticos, em relação ao meio ambiente.    

   
71. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  “[Na Europa, 
criaram-se] condições favoráveis para o estudo da Medicina 
(...). Um fator decisivo (...) foi a retomada da herança antiga. 
(...) Em boa parte, o Ocidente tomou contato com a herança 
científica clássica graças às culturas bizantina e muçulmana. 
A partir do século XII foram feitas inúmeras traduções do 
grego e do árabe para o latim, um pouco em Veneza (por 
seus contatos com Bizâncio), um pouco na Sicília 
(anteriormente ocupada por bizantinos e islamitas) e 
sobretudo na Espanha.” 
 
FRANCO JR. Hilário. A Idade Média, Nascimento do Ocidente. 

São Paulo: Brasiliense, 2001, pp. 158 
 
 
“(...) Ocupei-me então em dominar os vários textos e 
comentários sobre as ciências naturais e as metafísicas até 
se abrirem para mim todas as portas do saber. Em seguida 
desejei estudar medicina e empreendi a leitura de todos os 
livros que tinham sido escritos sobre esse assunto. A 
medicina não é uma ciência difícil e naturalmente em muito 
pouco tempo me distingui nela, de maneira em que físicos 
qualificados começaram a ler medicina comigo. (...)” 

 
AVICENA, apud. ESPINOSA, Fernanda. Antologia de textos 

históricos medievais. Lisboa: Livraria Costa Sá da Costa 
Editora, 1972, pp. 119-120. 

 
 
A partir dos textos, é possível afirmar que o estudo da 
medicina durante a Idade Média Central (séc. XI-XIII)  

a) desenvolvia-se na Europa com base em pesquisas 
empíricas que visavam a confirmar as verdades teológicas 
reveladas pelos textos cristãos sagrados, e seguia para 
Bizâncio pelas rotas comerciais.    

b) baseava-se na tradução para o latim de obras antigas 
chegadas ao Ocidente por intermédio de bizantinos e 
muçulmanos, e estudos recentes das mesmas feitos por 
muçulmanos, como Avicena.    

c) realizava-se sob a orientação de mestres bizantinos, que 
vinham do Oriente ensinar as teorias clássicas 
apreendidas das obras de filósofos e cientistas gregos 
como Aristóteles e Hipócrates.    

d) destinava-se a proporcionar aos europeus os 
conhecimentos necessários para enfrentar as frequentes 
epidemias nas cidades e nos campos, que já tinham sido 
eliminadas no Oriente.    

   
72. (Pucsp 2017)  “Há quinze anos (...) fiz a pergunta: o que 
sabemos das mulheres [medievais]? (...) tratei de descobrir, 
no meio de todos os vestígios deixados pelas damas do 
século XII. Apreciava-as. Sabia bem que não veria nada de 
seu rosto, de seus gestos, de sua maneira de dançar, de rir, 
mas esperava perceber alguns aspectos de sua conduta, o 
que pensavam de si próprias, do mundo e dos homens. Não 
entrevi mais que sombras, vacilantes, inapreensíveis. 
Nenhuma de suas palavras me chegou diretamente.”  
 

DUBY, Georges. Eva e os padres. São Paulo: Cia das Letras, 
2001, p. 167. 

 
 
“(...) não há camponês nem mundo rural na literatura dos 
séculos V e VI [embora] a realidade mais profunda da 
história da Alta Idade Média Ocidental [seja a da] ruralização 
da economia e da sociedade. (...) Os atores desse fenômeno 
primordial não aparecem na literatura da época [senão] sob 
diversos disfarces.”  

LE GOFF, Jacques. Para um novo conceito de Idade Média. 
Petrópolis: Vozes, 2013, pp. 168-169. Adaptado. 

 
 
Uma das explicações possíveis para que os medievalistas 
obtenham informações indiretas sobre as mulheres e 
encontrem os camponeses “disfarçados” é que:  
a) Os documentos feitos pelas mulheres, embora 

abundantes, não tratam de muitos aspectos da vida 
cotidiana e os camponeses só faziam registros ligados à 
produção.     

b) As mulheres e os camponeses eram desconsiderados 
numa sociedade que valorizava a guerra, e na qual apenas 
a nobreza laica produzia os registros do cotidiano.    

c) Os documentos dessa época foram produzidos por 
clérigos, que monopolizavam a escrita, e deixaram 
registrada a visão que possuíam sobre a sociedade da 
época.    



 
 
 
 

 

24 http://historiaonline.com.br 
 

d) As mulheres da Igreja viviam separadas do mundo, não 
tinham informações sobre a vida cotidiana de outras 
mulheres nem dos camponeses para registrar.    

   
73. (Fuvest 2017)   

 
 
Encontram-se assinaladas no mapa, sobre as fronteiras dos 
países atuais, as rotas eurasianas de comércio a longa 
distância que, no início da Idade Moderna, cruzavam o 
Império Otomano, demarcado pelo quadro. 
 
A respeito dessas rotas, das regiões que elas atravessavam e 
das relações de poder que elas envolviam, é correto afirmar 
que  
a) a China, com baixo grau de desenvolvimento político e 

econômico, era exportadora de produtos primários para a 
Europa.    

b) a Índia era uma economia fracamente vinculada ao 
comércio a longa distância, em vista da pouca demanda 
por seus produtos.    

c) a Europa, a despeito do poder otomano, exercia domínio 
incontestável sobre o conjunto das atividades comerciais 
eurasianas.    

d) a África Ocidental se encontrava em posição subordinada 
ao poderio otomano, funcionando como sua principal 
fonte de escravos.    

e) o Império Otomano, ao intermediar as trocas a longa 
distância, forçou os europeus a buscar rotas alternativas 
de acesso ao Oriente.     

   
74. (Unesp 2017)  Em Aire-sur-la-Lys, em 15 de agosto de 
1335, Jean de Picquigny, governador do condado de Artois, 
permite ao “maior, aos 1almotacés e à comunidade da 
cidade construir uma torre com um sino especial, por causa 
do mister da tecelagem e de outros misteres em que vários 
operários deslocam-se habitualmente em certas horas do 
dia”. 

Jacques Le Goff. Por uma outra Idade Média, 2013. 
Adaptado. 

 
 

1almotacé: inspetor municipal. 

 
O texto revela  
a) a persistência da concepção antiga de emprego do tempo, 

associada aos ciclos da natureza.    
b) a persistência da concepção artesanal de emprego do 

tempo, associada à busca de maior qualidade.    
c) o surgimento de uma nova concepção de emprego do 

tempo, associada ao exercício do trabalho.    
d) o surgimento de uma nova concepção de emprego do 

tempo, associada à valorização do ócio.    
e) a persistência da concepção eclesiástica de emprego do 

tempo, associada à ditadura do relógio.    
   
75. (Ufu 2017)  Os especialistas em demografia histórica são 
mais ou menos concordes em estimar que a população 
global do reino da França no mínimo duplicou entre os anos 
mil e 1328, passando de cerca de 6 milhões de habitantes 
para  milhões, e de  a  milhões, considerando as 
regiões que desde então se tornaram francesas.  

LE GOFF, Jacques. O apogeu da cidade medieval. Trad. 
Antônio Danesi, São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 4. 

(Adaptado).  
 
 
De acordo com a citação, pode-se afirmar que o principal 
fator que permitiu o crescimento da população europeia foi   
a) o controle da Peste Negra por meio da implantação de 

medidas de saneamento das grandes cidades europeias.     
b) o fim dos conflitos entre os reinos, especialmente o da 

“Guerra dos Cem Anos”, entre França e Inglaterra.     
c) a relativa estabilidade política e econômica, que fomentou 

a expansão dos burgos e o aumento da produção agrícola 
nos campos.     

d) o incremento da agricultura, que impulsionou o sistema 
de trocas de mercadorias promovendo a prosperidade 
nos feudos.     

  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

José de Alencar retratou o seu herói goitacá em 
prosa, a exemplo do que o escocês Walter Scott havia feito 
com os cavaleiros medievais na célebre novela Ivanhoé. Para 
evocar um mítico passado nacional, na falta dos briosos 
cavaleiros medievais de Scott, o índio seria o modelo de que 
Alencar lançaria mão. (...) O índio entrara como tema na 
literatura universal por influência das ideias dos filósofos 
iluministas e especialmente, da obra de Jean-Jacques 
Rousseau (...). As teses de Rousseau sobre o “bom 
selvagem”, por sua vez, bebiam na fonte das narrativas de 
viajantes do século XVI, os primeiros europeus que haviam 
colocado os pés no chão americano. Foram esses viajantes 
os responsáveis pela propagação do juízo de que, do outro 
lado do oceano, existia um povo feliz, vivendo sem lei nem 
rei (...). 
 

(NETO, Lira. O inimigo do Rei. Uma biografia de José de 
Alencar. São Paulo: Globo, 2006. p. 166-167)  

13,5 16 17
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76. (Puccamp 2017)  O ideal cavalheiresco, herança dos 
valores militares romanos e germânicos, foi uma das 
características marcantes da Idade Média. Nesse período,  
a) os servos garantiam a sobrevivência material da 

sociedade em troca da concessão de segurança e 
proteção militar.    

b) a participação do exército nas guerras era muito 
importante na conquista, manutenção e defesa do feudo 
e das cidades.    

c) os nobres combatiam por todos, mas podiam dedicar-se a 
esse tipo de vida porque os servos trabalhavam para 
sustentá-los.    

d) a servidão representou, na Europa Ocidental, um 
verdadeiro renascimento da escravidão conforme existia 
na Roma imperial.    

e) a atuação dos cavaleiros garantia a segurança da 
sociedade num contexto de conflito entre as classes e os 
Estados nacionais.    

   
77. (Unesp 2016)  Eis dois homens à frente: um, que quer 
servir; o outro, que aceita, ou deseja, ser chefe. O primeiro 
une as mãos e, assim juntas, coloca-as nas mãos do 
segundo: claro símbolo de submissão, cujo sentido, por 
vezes, era ainda acentuado pela genuflexão. Ao mesmo 
tempo, a personagem que oferece as mãos pronuncia 
algumas palavras, muito breves, pelas quais se reconhece “o 
homem” de quem está na sua frente. Depois, chefe e 
subordinado beijam-se na boca: símbolo de acordo e de 
amizade. Eram estes – muito simples e, por isso mesmo, 
eminentemente adequados para impressionar espíritos tão 
sensíveis às coisas – os gestos que serviam para estabelecer 
um dos vínculos mais fortes que a época feudal conheceu. 
 

(Marc Bloch. A sociedade feudal, 1987.) 
 
 

 
 

O texto e a imagem referem-se à cerimônia que  
a) consagra bispos e cardeais.    
b) estabelece as relações de vassalagem.    
c) estabelece as relações de servidão.    
d) consagra o poder municipal.    
e) estabelece as relações de realeza.    
   
78. (Unesp 2016)  Examine a iluminura extraída do 
manuscrito Al-Maqamat, de Abu Muhammed al-Kasim al-
Hariri, 1237. 
 

 
 
A imagem pode ser associada à tradição dos conhecimentos 
desenvolvidos no mundo árabe-islâmico durante a Idade 
Média e revela  
a) a inexistência de instrumental médico nas sociedades 

islâmicas, que impediam qualquer tipo de corte nos 
corpos.    

b) a preparação do cadáver feminino para a cremação, 
principal culto funerário desenvolvido nas sociedades 
islâmicas.    

c) a condenação imposta pelas autoridades religiosas 
islâmicas às pessoas que cuidavam de doentes e mulheres 
grávidas.    

d) o desenvolvimento da medicina nas sociedades islâmicas, 
o que permitiu avanços, como a descrição da varíola e o 
emprego de anestesia em cirurgias.    

e) o repúdio, nas sociedades islâmicas, à representação do 
nu feminino, o que provocou sucessivas punições civis e 
religiosas a artistas.    

   
79. (Ufrgs 2016)  Sobre a história da Idade Média, assinale a 
alternativa correta.  
a) A criação do Sacro Império Romano Germânico no 

Ocidente, no contexto da expansão carolíngia do século 
VIII, resultou na conversão dos francos ao cristianismo.    

b) A Igreja permitia o ingresso feminino apenas nas ordens 
regulares, enquanto as seculares eram reservadas 
somente aos homens.    

c) A aristocracia exercia atividade guerreira, embora não 
fosse detentora de terras ou de direitos senhoriais.    
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d) A criação dos relógios mecânicos públicos, a partir do 
século XIII, reforçou o monopólio eclesiástico no controle 
do tempo pela Igreja.    

e) A presença islâmica no Mediterrâneo, a partir do século 
VII, caracterizou-se pela destruição dos mecanismos de 
administração urbana nas cidades europeias.    

   
80. (Unicamp 2016)  Reproduz-se, abaixo, trecho de um 
sermão do bispo Cesário de Arles (470-542), dirigido a uma 
paróquia rural.  
 
“Vede, irmãos, como quem recorre à Igreja em sua doença 
obtém a saúde do corpo e a remissão dos pecados. Se é 
possível, pois, encontrar este duplo benefício na Igreja, por 
que há infelizes que se empenham em causar mal a si 
mesmos, procurando os mais variados sortilégios: 
recorrendo a encantadores, a feitiçarias em fontes e árvores, 
amuletos, charlatães, videntes e adivinhos?” 
 

(Fonte: 
http://www.institutosapientia.com.br/site/index.php?optio
n=co_content&view=article&id=1397:sao-cesario-de-arles-

sermao-13-parauma-paroquia-rural&catid=28: outros-
artigos&Itemid=285.)  

 
 
A partir desse sermão, escrito no sul da atual França, é 
correto afirmar que:  
a) A Igreja Católica assumia funções espirituais e deixava à 

nobreza o cuidado da saúde dos camponeses, através de 
ordens religiosas e militares.    

b) O cristianismo tinha penetrado em todas as categorias 
sociais e era interpretado da mesma forma através da 
autoridade dos bispos.    

c) Práticas consideradas menos ortodoxas por Cesário de 
Arles ainda encontravam espaço em setores da sociedade 
e a elite da Igreja tentava se afirmar como o único acesso 
ao sagrado.    

d) O avanço do materialismo estava afastando da Igreja os 
camponeses, que, com isto, deixavam de pagar os dízimos 
eclesiásticos.    

   
81. (Unesp 2016)  Os mosteiros eram em primeiro lugar 
casas, cada uma abrigando sua “família”, e as mais perfeitas, 
com efeito, as mais bem ordenadas: de um lado, desde o 
século IX, os mais abundantes recursos convergiam para a 
instituição monástica, levando-a aos postos avançados do 
progresso cultural; do outro, tudo ali se encontrava 
organizado em função de um projeto de perfeição, nítido, 
bem estabelecido, rigorosamente medido. 
 

(Georges Duby. “A vida privada nas casas aristocráticas da 
França feudal”. 

História da vida privada, vol. 2, 1992. Adaptado.) 
 
 

A caracterização do mosteiro medieval como uma “casa”, 
um “posto avançado do progresso cultural” e um “projeto 
de perfeição” pode ser explicada pela disposição monástica 
de  
a) valorizar a vida privada, participar ativamente da vida 

política e combater o mal.    
b) recuperar a experiência histórica e pessoal do Salvador 

durante sua estada no mundo dos vivos.    
c) recolher-se a uma comunidade fechada para orar, estudar 

e combater a desordem do mundo.    
d) identificar-se com as condições de privação por que 

passavam as famílias pobres, celebrar a tradição 
escolástica e agir de forma ética.    

e) reconhecer a humanidade como solidária e unida num 
esforço de salvação da alma dos fiéis e dos infiéis.    

   
82. (Pucsp 2016)  “As fugidias confissões que os inquisidores 
tentavam arrancar dos acusados proporcionam ao 
pesquisador atual as informações que ele busca – claro que 
com um objetivo totalmente diferente. Mas, enquanto lia os 
processos inquisitoriais, muitas vezes tive a impressão de 
estar postado atrás dos juízes para espiar seus passos, 
esperando, exatamente como eles, que os supostos 
culpados se decidissem a falar das suas crenças.” 
 
Carlo Ginzburg. O fio e os rastros. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007, p. 283-284. Adaptado.  
 
 
O texto aponta semelhanças entre a expectativa do 
inquisidor, que colhia os depoimentos daqueles que eram 
julgados pelo Santo Ofício, e a expectativa do pesquisador, 
que, séculos depois, analisa os processos inquisitoriais. O 
“objetivo totalmente diferente” de cada um deles pode ser 
assim caracterizado:  
a) enquanto o inquisidor desejava salvar a alma do acusado, 

por meio da expiação de seus pecados, o pesquisador 
consegue descobrir, no depoimento, a verdade completa 
e absoluta sobre o período.    

b) enquanto o inquisidor ampliava os limites da fé cristã, ao 
perdoar os erros do acusado, o pesquisador consegue 
identificar a fé superior do membro da Igreja e os 
pecados cometidos pelos réus.    

c) enquanto o inquisidor pretendia obter, do acusado, uma 
confissão ou o reconhecimento de culpa, o pesquisador 
deseja encontrar, no processo, indícios que o ajudem a 
compreender aquela experiência histórica.    

d) enquanto o inquisidor assumia uma atitude de tolerância 
e respeito perante o acusado, o pesquisador penetra 
indevidamente na intimidade dessas duas pessoas.    

   
83. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici 2016)  A expansão do 
Império Otomano, do século XIV ao século XVII, teve grandes 
consequências para a organização social, política e 
econômica da Europa. Observe o mapa acima e assinale a 
alternativa CORRETA. 
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a) Os otomanos eram turcos muçulmanos que tomaram 

vários territórios cristãos, inclusive, em 1453, a capital do 
antigo Império Bizantino, Constantinopla. Com esse 
evento, as nações cristãs passaram a utilizar 
principalmente as rotas terrestres para terem acesso às 
Índias.    

b) Com a expansão do Império Otomano, os territórios que 
envolviam o Mar Mediterrâneo foram completamente 
dominados pelos cristãos, pois os muçulmanos foram 
expulsos. Apesar de serem também nações cristãs, 
Portugal e Espanha disputavam o comércio com os turcos 
otomanos e por isso tiveram que começar a navegar pelo 
Atlântico.    

c) O Império Otomano expandiu-se gradativamente por 
territórios da Europa e da África, do século XIV ao século 
XVII, sendo que a sua principal intenção era desenvolver a 
agricultura autossustentável. Dessa forma, sua expansão 
não interferiu no comércio no Mar Mediterrâneo.    

d) Com a expansão do Império Otomano, o Mar 
Mediterrâneo foi dominado pelos turcos muçulmanos, 
dificultando o acesso das nações cristãs às Índias para 
realização do comércio. Isso fez com que Portugal e 
Espanha investissem nas navegações pelo Atlântico, o que 
favoreceu a chegada dos europeus nos territórios 
americanos.    

e) O principal objetivo dos turcos otomanos era conquistar 
os territórios africanos. Apesar de terem chegado até 
Argel, não conseguiram adentrar o continente africano, 
pois enfrentaram alta resistência dos europeus, que já se 
encontravam no seu interior.    

   
84. (Unicamp 2016)  “Uma categoria inferior de servidores 
que coexiste nas grandes casas com os domésticos livres são 
os escravos. Um recenseamento enumera em Gênova, em 
1458, mais de 2 mil. As mulheres estão em uma proporção 
esmagadora (97,5%) e 40% não têm ainda 23 anos. São 
totalmente desamparadas; todos na casa a repreendem, 
todos batem nela (patrão, mãe, filhos crescidos) e os 
testemunhos de processos em que elas comparecem 
mostram-nas vivendo, frequentemente no temor de 
pancadas. Em Gênova e Veneza, a escrava-criada é essencial 
no prestígio das nobres e ricas matronas. 

 
(Adaptado de Charles De la Roncière, “A vida privada dos 
notáveis toscanos no limiar da Renascença”, em Georges 
Duby (org.), História da vida privada - da Europa feudal à 

Renascença, vol 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, 
p. 235-236.)  

 
 
Sobre o trabalho nas cidades italianas do período em 
questão, podemos afirmar corretamente que:  
a) O declínio da escravidão está ligado ao novo conceito 

antropocêntrico do ser humano e a uma nova dignidade 
da condição feminina no final da Idade Média.    

b) O trabalho servil era predominantemente feminino e 
concorria com o trabalho escravo. A escravidão diminuiu 
com essa concorrência, desdobrando-se no trabalho livre.    

c) Conviviam inúmeras formas de trabalho livre, semilivre e 
escravo no universo europeu e a sobreposição não era, 
em si, contraditória.    

d) O uso do castigo corporal igualava as escravas a outros 
trabalhadores e foi o motivo das rebeliões camponesas 
do período (jacqueries) e agitações urbanas.    

   
85. (Uel 2016)  A organização do mundo medieval, 
concebida como harmônica, foi rompida no decorrer dos 
séculos X ao XV por um complexo processo histórico 
constituído por transformações e criações que mudaram a 
Europa Ocidental. 
 
Em relação à criação das monarquias ibéricas nesse 
contexto, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. A nobreza portuguesa lutou de forma unificada contra o 

reino de Castela pela independência de Portugal, 
apoiando-se no retorno do Rei Dom Sebastião I. 

II. A reconquista da região ibérica, no século XIII, teve início 
com o Papa Urbano VII ao conceder o reino de Navarra a 
Dom Afonso Henrique. 

III. A reconquista espanhola equilibrou-se em uma 
centralização política, mas sem atingir uma unificação 
cultural pelas diversas identidades de seus habitantes. 

IV. Em Portugal, a Revolução de Avis, composta 
majoritariamente pelas camadas burguesas, fortaleceu a 
unificação política do reino. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.     
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
   
86. (Ufu 2016)  Mas o objetivo da produção, mesmo com 
meios modestos, não era um fim abstrato como hoje, mas 
prazer e ócio. Esse conceito antigo e medieval de ócio não 
deve ser confundido com o conceito moderno de tempo 
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livre. Isso porque o ócio não era uma parcela da vida 
separada do processo de atividade remunerada, antes 
estava presente, por assim dizer, nos poros e nos nichos da 
própria atividade produtiva. 
 
KURZ, Robert. A expropriação do tempo. Folha de São Paulo, 

3 jan.1999. p. 5 (Adaptado).  
 
 
A noção de tempo livre assumiu uma qualidade positiva 
distinta daquela de ócio, em função de estar articulada a um 
conjunto de transformações socioeconômicas, localizadas a 
partir de fins da Idade Média, e que se caracterizava  
a) pelo incremento da produção agrícola para o mercado 

interno, responsável pelo chamado renascimento feudal 
do século XV.    

b) pela crescente mercantilização das terras da Igreja, cada 
vez mais alinhada com as modernas concepções sobre o 
trabalho.    

c) pela descentralização político-administrativa das 
emergentes monarquias nacionais, fator de estímulo para 
o crescimento da produção mercantil.    

d) pela aceleração das atividades urbanas e comerciais, com 
o crescimento da produção mercantil e das camadas 
burguesas da sociedade.    

   
87. (Fuvest 2016)  Assim como o camponês, o mercador está 
a princípio submetido, na sua atividade profissional, ao 
tempo meteorológico, ao ciclo das estações, à 
imprevisibilidade das intempéries e dos cataclismos naturais. 
Como, durante muito tempo, não houve nesse domínio 
senão necessidade de submissão à ordem da natureza e de 
Deus, o mercador só teve como meio de ação as preces e as 
práticas supersticiosas. Mas, quando se organiza uma rede 
comercial, o tempo se torna objeto de medida. A duração de 
uma viagem por mar ou por terra, ou de um lugar para 
outro, o problema dos preços que, no curso de uma mesma 
operação comercial, mais ainda quando o circuito se 
complica, sobem ou descem _ tudo isso se impõe cada vez 
mais à sua atenção. Mudança também importante: o 
mercador descobre o preço do tempo no mesmo momento 
em que ele explora o espaço, pois para ele a duração 
essencial é aquela de um trajeto. 
 

Jacques Le Goff. Para uma outra Idade Média. Petrópolis: 
Vozes, 2013. Adaptado. 

 
 
O texto associa a mudança da percepção do tempo pelos 
mercadores medievais ao  
a) respeito estrito aos princípios do livre comércio, que 

determinavam a obediência às regras internacionais de 
circulação de mercadorias.    

b) crescimento das relações mercantis, que passaram a 
envolver territórios mais amplos e distâncias mais longas.    

c) aumento da navegação oceânica, que permitiu o 
estabelecimento de relações comerciais regulares com a 
América.    

d) avanço das superstições na Europa ocidental, que se 
difundiram a partir de contatos com povos do leste desse 
continente e da Ásia.    

e) aparecimento dos relógios, que foram inventados para 
calcular a duração das viagens ultramarinas.    

   
88. (Ufrgs 2016)  Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, sobre a crise do século XIV na Europa, 
durante a Baixa Idade Média. 
 
(     ) A principal causa da crise foi uma combinação entre a 

Guerra dos Trinta Anos, as revoltas continentais 
contra o absolutismo e a propagação da peste 
bubônica por todo o continente. 

(     ) A Guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra foi o 
principal conflito militar associado à crise e teve por 
resultado a vitória francesa diante dos ingleses. 

(     ) A crise enfraqueceu política e economicamente os 
senhores feudais, dando início a uma gradual 
transferência de poder para as monarquias europeias 
nos séculos seguintes. 

(     ) A crise destruiu o absolutismo monárquico como 
sistema político e abriu caminho para a 
descentralização de poder, típica do período medieval 
tardio. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 
cima para baixo, é  
a) V – F – F – V.    
b) F – F – V – V.    
c) V – V – F – F.    
d) F – V – V – F.    
e) F – V – F – V.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Para responder à(s) quest(ões) a seguir, considere o texto 
abaixo. 
 
(...) os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram 
subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia 
durante o século XVI. (...) Conforme Laura de Mello e Sousa, 
“parece lícito considerar que, conhecido o Índico e 
desmitificado o seu universo fantástico, o Atlântico passará a 
ocupar papel análogo no imaginário do europeu 
quatrocentista”. 
 

(VILARDAGA, José Carlos. Lastros de viagem: expectativas, 
projeções e descobertas portuguesas no Índico (1498-1554). 

São Paulo: Annablume, 2010, p. 197)  
 

 
89. (Puccamp 2016)  Durante a Idade Média, havia um 
imaginário vinculado às cruzadas, pautado pela concepção 
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de que  
a) Os nobres tinham a missão sagrada de proteger a 

população europeia dos “infiéis” que, após a tomada da 
Península Ibérica, vinham impondo violentamente sua 
crença e cobrando altos impostos a toda a cristandade.    

b) os vassalos deveriam morrer por meio do “bom combate” 
pois, ainda que não houvesse esperança alguma de 
reconquistar Jerusalém, o sacrifício humano fortaleceria a 
fé católica e o poder do Papa.    

c) a Guerra Santa iniciada pelos muçulmanos era uma 
provação que os cristãos deveriam enfrentar para que a 
tragédia da Peste Negra e outros castigos divinos não 
voltassem a incidir sobre o Ocidente.    

d) a longa peregrinação e os combates militares movidos 
pela fé, a fim de recuperar a Terra Santa, assegurariam, a 
todos os participantes, o perdão de seus pecados e a 
purificação de suas almas.    

e) o enriquecimento obtido através de pilhagens deveria ser 
inteiramente destinado às ordens mendicantes instaladas 
no Oriente e às famílias pobres muçulmanas como prova 
do não apego aos bens materiais pela Igreja católica.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES:  
Leia atentamente o texto abaixo para responder à(s) 
questão(ões) a seguir. 
 

História da pintura, história do mundo 
 

O homem nunca se contentou em apenas ocupar os 
espaços do mundo; sentiu logo a necessidade de representá-
los, reproduzi-los em imagens, formas, cores, desenhá-los e 
pintá-los na parede de uma caverna, nos muros, numa peça 
de pano, de papel, numa tela de monitor. Acompanhar a 
história da pintura é acompanhar um pouco a história da 
humanidade. É, ainda, descortinar o espaço íntimo, o espaço 
da imaginação, onde podemos criar as formas que mais nos 
interessam, nem sempre disponíveis no mundo natural. Um 
guia notável para aprender a ler o mundo por meio das 
formas com que os artistas o conceberam é o livro História 
da Pintura, de uma arguta irmã religiosa, da ordem de Notre 
Dame, chamada Wendy Beckett. Ensina-nos a ver em 
profundidade tudo o que os pintores criaram, e a 
reconhecer personagens, objetos, fatos e ideias do período 
que testemunharam. 

A autora começa pela Pré-História, pela caverna 
subterrânea de Altamira, em cujas paredes, entre 15000 e 
12000 a.C., toscos pincéis de caniços ou cerdas e pó de ocre 
e carvão deixaram imagens de bisões e outros animais. E dá 
um salto para o antigo Egito, para artistas que já obedeciam 
à chamada “regra de proporção”, pela qual se garantia que 
as figuras retratadas − como caçadores de aves e mulheres 
lamentosas no funeral de um faraó − se enquadrassem 
numa perfeita escala de medidas. Já na Grécia, a pintura de 
vasos costuma ter uma função narrativa: em alguns notam-
se cenas da Ilíada e da Odisseia. A maior preocupação dos 
artistas helenísticos era a fidelidade com que procuravam 

representar o mundo real, sobretudo em seus lances mais 
dramáticos, como os das batalhas. 

A arte cristã primitiva e medieval teve altos 
momentos, desde os consagrados à figuração religiosa nas 
paredes dos templos, como as imagens da Virgem e do 
Menino, até as ilustrações de exemplares do Evangelho, as 
chamadas “iluminuras” artesanais. Na altura do século XII, o 
estilo gótico se impôs, tanto na arquitetura como na pintura. 
Nesta, o fascínio dos artistas estava em criar efeitos de 
perspectiva e a ilusão de espaços que parecem reais. Mas é 
na Renascença, sobretudo na italiana, que a pintura atinge 
certa emancipação artística, graças a obras de gênios como 
Leonardo, Michelangelo, Rafael. É o império da 
“perspectiva”, considerada por muitos artistas como mais 
importante do que a própria luz. Para além das 
representações de caráter religioso, as paisagens rurais e 
retratos de pessoas, sobretudo das diferentes aristocracias, 
apresentam-se num auge de realismo. 

Em passos assim instrutivos, o livro da irmã Wendy 
vai nos conduzindo por um roteiro histórico da arte da 
pintura e dos sucessivos feitos humanos. Desde um jogo de 
boliche numa estalagem até figuras femininas em atividades 
domésticas, de um ateliê de ourives até um campo de 
batalha, 1tudo vai se oferecendo a novas técnicas, como a da 
“câmara escura”, explorada pelo holandês Vermeer, pela 
qual se obtinha melhor controle da luminosidade adequada 
e do ângulo de visão. Entram em cena as novas criações da 
tecnologia humana: os navios a vapor, os trens, as máquinas 
e as indústrias podem estar no centro das telas, falando do 
progresso. Nem faltam, obviamente, os motivos violentos da 
história: a Revolução Francesa, a sanguinária invasão 
napoleônica da Espanha (num quadro inesquecível de Goya), 
escaramuças entre árabes. Em contraste, paisagens 
bucólicas e jardins harmoniosos desfilam ainda pelo desejo 
de realismo e fidedignidade na representação da natureza. 

2Mas sobrevém uma crise do 3realismo, da 
4submissão da pintura às formas dadas do mundo natural. 
Artistas como Manet, Degas, Monet e Renoir aplicam-se a 
um novo modo de ver, pelo qual a imagem externa se 
submete à visão íntima do artista, que a tudo projeta agora 
de modo sugestivo, numa luz mais ou menos difusa, 
apanhando uma realidade moldada mais pela impressão da 
imaginação criativa do que pelas formas nítidas naturais. No 
Impressionismo, 5uma catedral pode ser pouco mais que 
6uma grande massa luminosa, 7cujas formas arquitetônicas 
mais se 8adivinham do que se traçam. Associada à Belle 
Époque, a arte do final do século XIX e início do XX guardará 
ainda certa inocência da vida provinciana, no campo, ou na 
vida mundana dos cafés, na cidade. 

Desfazendo-se quase que inteiramente dos traços 
dos impressionistas, artistas como Van Gogh e Cézanne, 
explorando novas liberdades, fazem a arte ganhar novas 
técnicas e aproximar-se da abstração. A dimensão 
psicológica do artista transparece em seus quadros: o quarto 
modestíssimo de Van Gogh sugere um cotidiano angustiado, 
seus campos de trigo parecem um dourado a saltar da tela. 
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A Primeira Grande Guerra eliminará compreensões mais 
inocentes do mundo, e o século XX em marcha acentuará as 
cores dramáticas, convulsionadas, as formas quase 
irreconhecíveis de uma realidade fraturada. O cubismo, o 
expressionismo e o abstracionismo (Picasso, Kandinsky e 
outros) interferem radicalmente na visão “natural” do 
mundo. 

9Por outro lado, 10menos libertário, 11doutrinas 
totalitaristas, como a stalinista e a nazifascista, pretenderão 
que os artistas se submetam às suas ideologias. Já Mondrian 
fará escola com a geometria das formas, Salvador Dalí 
expandirá o surrealismo dos sonhos, e muitas tendências 
contemporâneas passam a sofrer certa orientação do 
mercado da arte, agora especulada como mercadoria. 

Em suma, a história da pintura nos 12ensina a 
entender o que podemos ver do mundo e de nós mesmos. 
As peças de um museu parecem estar ali 13paralisadas, 14mas 
basta um pouco da nossa atenção a cada uma delas para 
que a vida ali contida se manifeste. Com a arte da pintura 
aprenderam as artes e técnicas visuais do nosso tempo: a 
fotografia, o cinema, a televisão devem muito ao que o 
homem aprendeu pela força do olhar. Novos recursos 
ampliam ou restringem nosso campo de visão: atualmente 
muitos andam de cabeça baixa, apontando os olhos para a 
pequena tela de um celular. Ironicamente, alguém pode 
baixar nessa telinha “A criação do homem”, que 
Michelangelo produziu para eternizar a beleza do forro da 
Capela Sistina. 
 

(BATISTA, Domenico, inédito)  
 

 
90. (Puccamp 2016)  O historiador André Corvisier, em seu 
livro História Moderna, afirma que a Renascença não é mais 
vista como uma ruptura brutal com a Época Medieval, mas o 
resultado de um processo lento que tem suas raízes naquele 
período. Sobre esse processo, é correto afirmar que  
a) as descobertas da ciência moderna se tornavam viáveis a 

partir da adoção de uma postura de rejeição dos 
paradigmas da filosofia do passado.    

b) a valorização da educação universal e o estudo dos textos 
clássicos incentivavam a inspiração dos artistas 
renascentistas.    

c) o crescimento das cidades criava um meio social que 
propiciava o desenvolvimento das atividades intelectuais 
e artísticas.    

d) o desenvolvimento do comércio, ao abrir novas rotas, 
contribuiu diretamente para o questionamento de valores 
filosóficos e culturais medievais.    

e) a nobreza feudal defendia ideias renascentistas para 
contestar os valores éticos e estéticos projetados na arte 
da burguesia mercantil.    

   
91. (Ufrgs 2018)  Sobre o desenvolvimento do pensamento 
moderno no Ocidente, entre os séculos XIV e 
XVIII, é correto afirmar que  

a) os estudos empíricos sobre a natureza, realizados no 
Renascimento, contribuíram para o desenvolvimento da 
ciência europeia.    

b) o abandono do dogma cristão pelo pensamento 
humanista motivou a criação dos tribunais do Santo 
Ofício para combater as heresias.    

c) a filosofia foi marcada por uma completa ruptura em 
relação à visão de mundo, elaborada durante a 
antiguidade.    

d) a Reforma Protestante caracterizou-se pela reafirmação 
dos valores institucionais da Igreja e pela defesa do 
papado.    

e) a rígida separação social entre a elite letrada e a 
população camponesa impedia o desenvolvimento de 
práticas culturais populares.    

   
92. (Fuvest 2018)  Tanto no desenvolvimento político como 
no científico, o sentimento de funcionamento defeituoso, 
que pode levar à crise, é um pré-requisito para a revolução. 

T. S. Kuhn. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: 
Perspectiva, 1989. 

 
 
Analise as quatro afirmações seguintes, acerca das 
revoluções políticas e científicas da Época Moderna. 
 
I. A concepção heliocêntrica de Nicolau Copérnico, 

sustentada na obra Das revoluções das esferas celestes, de 
1543, reforçava a doutrina católica contra os postulados 
protestantes. 

II. A Lei da Gravitação Universal, proposta por Isaac Newton 
no século XVII, reforçava as radicais perspectivas ateístas 
que haviam pautado as ações dos grupos revolucionários 
na Inglaterra à época da Revolução Puritana. 

III. Às experiências com eletricidade realizadas por Benjamin 
Franklin no século XVIII, somou-se sua atuação no 
processo de emancipação política dos Estados Unidos da 
América. 

IV. Os estudos sobre o oxigênio e sobre a conservação da 
matéria, feitos por Antoine Lavoisier ao final do século 
XVIII, estavam em consonância com a racionalização do 
conhecimento, característica da Ilustração. 

 
Estão corretas apenas as afirmações  
a) I, II e III.     
b) II, III e IV.     
c) I, III e IV.    
d) I e II.     
e) III e IV.    
   
93. (Unicamp 2019)  Leia o texto a seguir e observe a figura 
do Homem Vitruviano.  
 
Ao longo da vida, cada vez mais, Leonardo da Vinci passou a 
perceber que a matemática era a chave para transformar 
suas observações em teorias. Não existe certeza na ciência 
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em que a matemática não possa ser aplicada, declarou.  
(Adaptado de Walter Isaacson, Leonardo da Vinci. Rio de 

Janeiro: Intrínseca, 2017, p. 52.)  
 
 

 
 
Assinale a alternativa que expressa adequadamente a 
correlação entre o texto e a imagem.   
a) Figura emblemática do Renascimento, Leonardo da Vinci 

destaca-se pela sua obra pictórica e por seu desenho do 
Homem Vitruviano. Para ele, arte e ciência se baseavam 
nas relações análogas entre homem e natureza 
preconizadas pela alquimia.     

b) O Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci condensa uma 
série de estudos do artista, e mesmo a leitura de uma 
cópia manuscrita da obra de Vitrúvio. O desenho sintetiza 
uma relação harmônica entre homem e mundo pautada 
pela analogia geométrica.     

c) Na linhagem dos artistas-arquitetos-engenheiros 
renascentistas, Leonardo da Vinci dedicou-se ao estudo 
da perspectiva e especialmente da aritmética, buscando 
harmonizar as relações entre o homem e Deus no Homem 
Vitruviano.     

d) Leitor assíduo da física newtoniana, Leonardo da Vinci 
reconhecia que tanto a aritmética quanto a geometria 
poderiam ser usadas na arte, arquitetura e engenharia. 
Na elaboração do desenho do Homem Vitruviano, ele 
comprovou esta hipótese.     

   
94. (Unicamp 2019)  Antes de Copérnico, Kepler e Galileu, os 
cosmólogos elaboravam sistemas que representavam os 
corpos celestes por meio de esferas encaixadas umas nas 
outras, propostas e desenvolvidas por Eudoxo e Aristóteles, 
de modo a distinguir os mundos celeste e terrestre. É nesse 
contexto, caracterizado pela tese de que o cosmo é 
composto de dois mundos distintos (céu e Terra), e pelo 
axioma platônico, que deve ser entendido o conteúdo da 
carta de Kepler (1604). Ele apresenta uma etapa do processo 
de rompimento com essa distinção e com o axioma 

platônico. Na carta, Kepler apresenta os procedimentos para 
obter as duas primeiras leis dos movimentos planetários. A 
importância disso é tão grande que a segunda lei aparece 
antes da primeira, e a lei das áreas só se torna operante 
numa órbita elíptica, não podendo ser aplicada às órbitas 
circulares sem produzir discrepâncias com relação aos dados 
observacionais de Tycho Brahe.  
 

(Adaptado de Claudemir Roque Tossato, Os primórdios da 
primeira lei dos movimentos planetários na carta de 14 de 

dezembro de 1604 de Kepler a Mästlin. Scientiae Studia, São 
Paulo, v. 1, n. 2, p. 199-201, jun. 2003.)  

 
 
Considerando o contexto histórico descrito e as leis físicas 
apresentadas por Kepler, assinale a alternativa correta.   
a) Copérnico, Kepler e Galileu fazem parte da chamada 

Revolução Científica que rompe com leituras 
especulativas do Universo, baseadas em premissas 
aristotélicas e tomistas, e propõe análises empiristas do 
mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o 
movimento dos planetas em torno do Sol, em que a 
distância entre o planeta e o Sol permanece constante 
durante o movimento, foi abandonado por Kepler.     

b) A Revolução Científica da época Moderna propõe a 
ruptura com o ideal divino, sendo, por isso, combatida 
pela Igreja Católica, que defendia a orquestração divina 
sobre o mundo humano e natural. O conceito de órbitas 
circulares para o movimento dos planetas em torno do 
Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol é variável 
durante o movimento, foi abandonado por Kepler.     

c) Copérnico, Kepler e Galileu foram perseguidos pela Igreja 
Católica do período Moderno, por representarem o 
questionamento dos ideais medievais sobre a organização 
do céu e da Terra e sobre a onipresença divina. O 
conceito de órbitas circulares para o movimento dos 
planetas em torno do Sol, para as quais a distância entre 
o planeta e o Sol é variável durante o movimento, foi 
abandonado por Kepler.     

d) A Revolução Científica da época Moderna, incentivada 
pela Igreja Católica, propõe a manutenção do 
antropocentrismo medieval, associado aos 
conhecimentos empíricos para a leitura e representação 
do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o 
movimento dos planetas em torno do Sol, para as quais a 
distância entre o planeta e o Sol permanece constante 
durante o movimento, foi abandonado por Kepler.     

   
95. (Ufrgs 2019)  Considere as imagens abaixo, em que é 
representada, de formas distintas, a crucificação de Cristo. 
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A comparação entre as duas pinturas mostra uma 
transformação fundamental na história da arte do Ocidente, 
que teve no chamado Renascimento italiano do século XV 
um de seus momentos 
principais. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a principal 
característica do Renascimento italiano.  
a) O desaparecimento das representações de anjos, 

indicando o advento do racionalismo filosófico e o 
abandono da metafísica religiosa.    

b) O aprimoramento do realismo estético na representação 
humana, afirmando o predomínio do humanismo em 
detrimento do antropocentrismo.    

c) O desenvolvimento da teoria da perspectiva geométrica, 
marcada pelo princípio do “ponto de fuga”, que favorecia 
a representação em profundidade dos espaços.    

d) A representação de colunas jônicas, mostrando que o 
interesse em relação à Antiguidade grega ocorreu apenas 
a partir do Quattrocento.    

e) A interiorização da cena representada, assinalando o 
desinteresse da arte renascentista pelas paisagens da 
natureza.    

   
96. (Ufu 2018)  Observe a imagem. 
 

 

Essa figura remete ao surgimento de um importante 
movimento cultural, ocorrido no continente europeu entre 
os séculos XV e XVI e que fomentou mudanças em diversas 
partes do mundo ao resgatar características da cultura 
clássica greco-romana. 
 
De acordo com essa informação, assinale a alternativa que 
indica os representantes desse movimento e o conjunto de 
ideias que lhe seguiam.  
a) Fra Angelico, Donatello e o humanismo na pintura.    
b) Locke, Adam Smith e o liberalismo na política e na 

economia.    
c) Auguste Rodin, Antonio Canova e o neoclassicismo na 

escultura.    
d) Goya, Paul Gauguin e o antropocentrismo nas artes 

plásticas.    
   
97. (Unesp 2018)  Ainda hoje a palavra Renascimento evoca 
a ideia de uma época dourada e de homens libertos dos 
constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período 
precedente. Nessa “época dourada”, o individualismo, o 
paganismo e os valores da Antiguidade Clássica seriam 
cultuados, dando margem ao florescimento das artes e à 
instalação do homem como centro do universo. 
 

(Tereza Aline Pereira de Queiroz. O Renascimento, 1995. 
Adaptado.) 

 
 
O texto refere-se a uma concepção acerca do Renascimento 
cultural dos séculos XV e XVI que  
a) projeta uma visão negativa da Idade Média e identifica o 

Renascimento como a origem de valores ainda hoje 
presentes.    

b) estabelece a emergência do teocentrismo e reafirma o 
poder tutelar da Igreja Católica Romana.    

c) caracteriza a história da arte e do pensamento como 
desprovida de rupturas e marcada pela continuidade nas 
propostas estéticas.    

d) valoriza a produção artística anterior a esse período e 
identifica o Renascimento como um momento de declínio 
da criatividade humana.     

e) afirma o vínculo direto das invenções e inovações 
tecnológicas do período com o pensamento mítico da 
Antiguidade.     

   
98. (Unesp 2017)   
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A pintura representa no martírio de Cristo os seguintes 
princípios culturais do Renascimento italiano:  
a) a imitação das formas artísticas medievais e a ênfase na 

natureza espiritual de Cristo.    
b) a preocupação intensa com a forma artística e a ausência 

de significado religioso do quadro.    
c) a disposição da figura de Cristo em perspectiva 

geométrica e o conteúdo realista da composição.    
d) a gama variada de cores luminosas e a concepção otimista 

de uma humanidade sem pecado.    
e) a idealização do corpo do Salvador e a noção de uma 

divindade desvinculada dos dramas humanos.    
   
99. (Unesp 2017)  Deveis saber, portanto, que existem duas 
formas de se combater: uma, pelas leis, outra, pela força. A 
primeira é própria do homem; a segunda, dos animais. 
Como, porém, muitas vezes a primeira não seja suficiente, é 
preciso recorrer à segunda. Ao príncipe torna-se necessário, 
porém, saber empregar convenientemente o animal e o 
homem. [...] Nas ações de todos os homens, máxime dos 
príncipes, onde não há tribunal para que recorrer, o que 
importa é o êxito bom ou mau. Procure, pois, um príncipe, 
vencer e conservar o Estado. 
 

Nicolau Maquiavel. O príncipe, 1983. 
 
 
O texto, escrito por volta de 1513, em pleno período do 
Renascimento italiano, orienta o governante a  
a) defender a fé e honrar os valores morais e sagrados.    
b) valorizar e priorizar as ações armadas em detrimento do 

respeito às leis.    
c) basear suas decisões na razão e nos princípios éticos.    
d) comportar-se e tomar suas decisões conforme a 

circunstância política.    
e) agir de forma a sempre proteger e beneficiar os 

governados.    
   
100. (Enem PPL 2017)  O garfo muito grande, com dois 
dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados, 
é antigo, mas não o garfo individual. Este data mais ou 
menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da 

Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria 
por volta de 1750. 

BRAUDEL, F. Civilização material, economia e capitalismo: 
séculos XV-XVIII; as estruturas do cotidiano. São Paulo: 

Martins Fontes, 1977 (adaptado). 
 
 
No processo de transição para a modernidade, o uso do 
objeto descrito relaciona-se à  
a) construção de hábitos sociais.    
b) introdução de medidas sanitárias.    
c) ampliação das refeições familiares.    
d) valorização da cultura renascentista.    
e) incorporação do comportamento laico.     
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
A alternativa [C] está correta porque as revoluções Neolítica 
(ou agrícola) e Industrial foram responsáveis pelo 
desenvolvimento de instrumentos que ampliaram as 
práticas agrícolas, sua produção e produtividade definindo, 
contudo, um perfil de consumo alimentar de baixa qualidade 
nutricional. As alternativas incorretas são: [A], porque a 
quantidade de mantimentos aumentou após a Revolução 
Neolítica; [B], porque ocorreu prejuízo nutricional para as 
sociedades; [D], porque a obesidade, resultado de reduzida 
qualidade nutricional, é maior em países desenvolvidos; [E], 
porque houve forte variação da dieta humana.   
 
Resposta da questão 2: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
A alternativa [B] está correta porque o crescimento das 
cidades na Europa feudal em paralelo ao crescimento 
demográfico aumenta o consumo dos produtos gerando o 
aperfeiçoamento das raças com métodos mais racionais na 
criação do gado. As alternativas incorretas são: [A], porque o 
trabalho escravo não está associado ao consumo dos 
produtos; [C], [D] e [E] porque não havia padronização dos 
impostos, uniformização de processo produtivo e 
desconcentração fundiária, e estes não alavancariam a 
melhoria das raças. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
Ao final da chamada Baixa Idade Média, momento de 
surgimento da cultura renascentista, algumas modificações 
importantes marcaram a vida europeia. Dentre tais 
modificações, o ressurgimento das cidades e do comércio 
merece destaque. Esses ressurgimentos contribuíram para 
um novo desenvolvimento da vida urbana.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
O regime fascista de Mussolini tinha como característica o 
nacionalismo exaltado. Logo, o uso de figuras históricas 
importantes do passado romano ajudava a fortalecer a 
imagem da Itália fascista.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
A afirmativa [I] está incorreta porque a política egípcia era 
verticalizada a partir do Faraó, a estratificação social era 
grande e a economia era centrada na agricultura; 

A afirmativa [II] está incorreta porque a população cuja 
estrutura era militarizada e centrada na conquista de outros 
povos e localidades era a assíria.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
As civilizações do Nilo e do Eufrates vivam, em função da sua 
geografia e de sua constituição hídrica, da economia agrária 
e agrícola, sem o desenvolvimento do comércio marítimo. 
Eram os casos de Egito e Mesopotâmia.   
 
Resposta da questão 6: 
 [C] 
 
O texto faz referência à formação do Judaísmo a partir das 
ações de Moisés junto aos judeus após a Primeira Diáspora. 
Essas ações levaram à constituição da primeira religião 
monoteísta da História, fato influenciador para a posterior 
formação do Islamismo e do Cristianismo.   
 
Resposta da questão 7: 
 [E] 
 
O texto relata uma mistura entre as tradições pagãs 
(africanas), judaicas e cristãs no exercício da religiosidade 
cristã no continente africano na chamada Antiguidade 
Oriental.   
 
Resposta da questão 8: 
 [C] 
 
Egito e Mesopotâmia localizavam-se no chamado Crescente 
Fértil, um conjunto de terras localizado em meio ao deserto 
e que se tornava habitável por ser banhado por vastos rios, 
como o Nilo, o Tigre e o Eufrates. Devido às terras secas do 
deserto, o desenvolvimento agrícola nesses lugares só era 
possível pela presença e irrigação dos rios.   
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
A presença de um governo forte centralizado, de uma 
hierarquia social definida e de uma ligação entre o poder 
temporal e a questão espiritual aproximavam o Reino do 
Congo das Monarquias europeias.   
 
Resposta da questão 10: 
 [E] 
 
O Reino de Kush tinha como principal atividade econômica o 
comércio. Sendo assim, através do estabelecimento de rotas 
comerciais, promoveu-se um elo entre a África e o 
Mediterrâneo.   
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Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
Todos os preceitos selecionados do Código de Hamurabi 
revelam que a sociedade babilônica de sua época valorizava 
a formação familiar, com clara ascendência da figura 
masculina na mesma.   
 
Resposta da questão 12: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. O grande filósofo 
grego Platão foi um crítico da democracia e defensor da 
“Sofocracia”, o governo dos sábios, dos reis filósofos 
vinculados ao “Mundo das Ideias”.   
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
O militarismo teve papel central na consolidação da 
República romana. A sociedade criou o costume de celebrar 
as vitórias militares – e as consequentes expansões 
territoriais – em uma cerimônia batizada de triunfo que, ao 
longo do tempo, acabou levando à construção de 
edificações em forma de arco. Daí a expressão arco do 
triunfo.   
 
Resposta da questão 14: 
 [D] 
 
A partir da crise do Império Romano, a conhecida Crise do 
Século III, a preponderância de Roma concentrou-se na sua 
parte Oriental, uma vez que os efeitos da crise foram mais 
sentidos no lado Ocidental do Império, que acabou por 
sucumbir às invasões bárbaras pouco tempo depois.   
 
Resposta da questão 15: 
 [C] 
 
A liberdade dos homens, garantida, principalmente, pelo 
pleno exercício da cidadania, na Grécia Antiga estava 
atrelada ao fazer política, uma vez que só podia participar da 
democracia escravista ateniense aqueles que eram 
considerados cidadãos.   
 
Resposta da questão 16: 
 [D] 
 
Sendo a Filosofia o amor pela sabedoria e a busca pelo 
conhecimento do mundo real, o surgimento da pólis grega e 
as discussões oriundas desse surgimento, em especial sobre 
a formação e a organização da vida em sociedade, 
contribuíram para o surgimento da Filosofia na Grécia 
Antiga.   
 

Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
A democracia escravista ateniense era excludente porque se 
baseava na cidadania como critério para a participação 
política na polis. Porém, poucos eram aqueles considerados 
cidadãos em Atenas: homens, maiores de 21 anos e 
atenienses natos. Logo, nascidos em outras cidades, filhos 
de nascidos em outras cidades, mulheres, escravos e 
crianças não eram cidadãos e não participavam da 
democracia.   
 
Resposta da questão 18: 
 [E] 
 
Os romanos dominaram as terras em torno no Mar 
Mediterrâneo ainda no período republicano, o que os fazia 
chamar tal mar de Mare Nostrum. A partir desse domínio, o 
Mediterrâneo passou a ser fundamental para a circulação 
dentro de Roma, seja de pessoas ou de produtos.   
 
Resposta da questão 19: 
 [E] 
 
A historiografia tradicional atribuiu a Nero o incêndio em 
Roma para punir os cristãos. As ideias cristãs abalaram as 
estruturas do Império Romano uma vez que criticou a 
escravidão, a desigualdade social, o politeísmo e o culto a 
imagem do imperador. Somente a alternativa [E] está 
correta.   
 
Resposta da questão 20: 
 [B] 
 
As definições da situação dos escravos em Roma eram 
complexas: o escravo era, ao mesmo tempo, aos olhos do 
seu dono, humano e mercadoria (ou propriedade). Sendo 
assim, apesar das imposições relativas ao conceito de 
propriedade, o escravo podia exercer atividades de relativa 
liberdade, como as citadas no texto.   
 
Resposta da questão 21: 
 [A] 
 
O exercício da cidadania era bem restrito na Grécia Antiga. 
Apenas homens, maiores de 21 anos e atenienses natos 
eram considerados cidadãos e podiam exercer a democracia 
direta. Sendo assim, ocorria, apenas dentro desse seleto 
grupo, um sorteio para o preenchimento de cargos 
administrativos na cidade-Estado.   
 
Resposta da questão 22: 
 [D] 
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Segundo o texto, o cidadão ateniense – os homens, maiores 
de 21 anos e atenienses natos – enxergava a pólis como o 
lugar da prática do exercício político.   
 
Resposta da questão 23: 
 [C] 
 
As Guerras Médicas, também chamadas de Guerras Greco-
Pérsicas, foram travadas entre o Império Persa e as cidades-
Estados gregas. Após vencerem os persas, as cidades gregas 
formaram a Liga de Delos para se protegerem de eventuais 
futuras guerras no Mediterrâneo. A liderança dentro da Liga 
era de Atenas.   
 
Resposta da questão 24: 
 [D] 
 
O texto aborda o destacável sentimento de pertencimento a 
uma mesma cultura mostrado pelos gregos apesar da 
fragmentação política característica da divisão em cidades-
estados, típica da Grécia Antiga.   
 
Resposta da questão 25: 
 [B] 
 
A questão aponta para a formação da civilização grega na 
Antiguidade. A formação desta civilização se deu de maneira 
gradual a partir da chegada de diversos povos, como os 
Aqueus, Eólios, Jônios (que fundaram Atenas) e os Dórios 
(que fundaram Esparta). A história da Grécia antiga é 
dividida em períodos: Pré-Homérico (XX-XII a.C.), Homérico 
(XII-VIII a.C.), Arcaico (VIII-VI a.C.), Clássico (V-IV a.C.) e 
Helenístico (IV-I a.C.). A chegada destes povos ocorreu no 
período Pré-Homérico.   
 
Resposta da questão 26: 
 [E] 
 
A similaridade buscada pela questão não se estabelece por 
completo, uma vez que a eliminação das desigualdades se 
fez mais presente na aplicação da Lei das XII Tábuas, em 
Roma, do que na Reforma Jurídica de Sólon, na Grécia. 
Mesmo assim, a resposta possível é a alternativa [E].   
 
Resposta da questão 27: 
 [A] 
 
A ética e a justiça que pautavam a vida política na Grécia 
amparavam-se em dois princípios: a autonomia das pólis (as 
chamadas cidades-estados gregas, autônomas entre si) e a 
participação ativa dos cidadãos (característica principal da 
política democrática ateniense).   
 
Resposta da questão 28: 
 [B] 

 
Somente a alternativa [B] está correta. A questão aponta 
para a transição do mundo antigo para o mundo medieval. A 
partir do século III, período do Baixo Império, o Império 
Romano entrou em declínio devido à crise escravista com a 
redução do número de escravos acarretando uma crise 
econômica, política e social. Neste cenário, as invasões 
bárbaras sobre o Império Romano ganharam relevância com 
a pressão dos Hunos sobre o Ocidente provocando um 
processo de ruralizarão social através do “Colonato”. O 
resultado deste processo foi a queda do Império Romano do 
Ocidente em 476 marcando o fim do mundo antigo e o início 
da Idade Média.   
 
Resposta da questão 29: 
 [A] 
 
O texto deixa claro que, na passagem da Antiguidade para a 
Idade Média, uma das poucas “pontes” foi a presença e 
influência da Igreja Católica. Surgida durante o Império 
Romano, a Igreja Católica “sobreviveu” ao caos da derrocada 
romana e tornou-se a instituição mais influente do 
Feudalismo.    
 
Resposta da questão 30: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. O texto do 
historiador Carlos Augusto Ribeiro Machado faz referência 
ao surgimento do Cristianismo no contexto da passagem da 
Idade Antiga para a Idade Média quando o paganismo e o 
cristianismo, apesar de alguns conflitos, o cristianismo 
tomou diversas características do paganismo para si.   
 
Resposta da questão 31: 
 [D] 
 
A luta entre os gladiadores era uma prática comum romana, 
iniciada no fim da República e adotada por todo o Império. 
Os gladiadores provinham das classes sociais inferiores ou 
dos escravos de conquista de Roma. Suas lutas faziam parte 
da política do pão e circo. Dito isso, as lutas tinham três 
funções: entreter o povo em espetáculos públicos, 
estabelecer o controle das classes altas sobre as mais baixas 
e valorizar o espírito guerreiro romano.   
 
Resposta da questão 32: 
 [A] 
 
No primeiro texto, cristãos são perseguidos no Império 
Romano. No segundo texto, não cristãos são os condenados. 
Ou seja, o que permanece nas duas fases históricas romanas 
é a ausência de liberdade religiosa. Em ambas as épocas, os 
romanos eram obrigados a seguir a religião imposta pelo 
Estado.   
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Resposta da questão 33: 
 [E] 
 
O discurso deixa claro que a importância da luta não está na 
manutenção da condição livre de cada um, mas na 
manutenção da condição superior que Atenas tinha com 
relação a outras cidades-Estado gregas.   
 
Resposta da questão 34: 
 [D] 
 
Como a imagem nos mostra, em Atenas a arquitetura 
priorizava a elevação das construções religiosas e políticas, 
dando a elas destaque dentro do conjunto urbano. Além 
disso, a defesa da pólis era planejada através de fortificações 
e muros.   
 
Resposta da questão 35: 
 [E] 
 
Como o texto deixa claro na frase “por ela, a vida social e as 
relações entre os homens tomam uma nova forma”, o 
surgimento da pólis ampliou a vida intelectual e social dos 
gregos antigos.   
 
Resposta da questão 36: 
 [E] 
 
A Lei das Doze Tábuas transformou o Direito Romano de 
falado em escrito, ou seja, tornou-o fixo, público e comum a 
Patrícios e Plebeus.   
 
Resposta da questão 37: 
 [E] 
 
Tendo em vista os períodos de grande expansão territorial 
através de Guerras, tanto na fase da República quanto na 
fase do Império, os gastos militares ocupavam o topo da lista 
de despesas de Roma. Ao ampliar seu território, a 
necessidade da ampliação de uma rede de estradas que 
ligasse as partes do Império também se fez presente. Por 
fim, as obras públicas também constituíram grande parte 
das despesas.   
 
Resposta da questão 38: 
 [C] 
 
A experiência romana a que o texto faz menção é a vocação 
imperialista, desenvolvida principalmente a partir da 
República, quando Roma domina todas as terras em torno 
do Mar Mediterrâneo, passando a chamá-lo de Mare 
Nostrum.   
 
Resposta da questão 39: 

 [D] 
 
Na Roma Antiga era praticada a escravidão de guerra, 
podendo existir, também, a escravidão por dívida. Logo, 
independia a origem étnica do escravo: se vencido ou 
endividado, a escravidão teria início.   
 
Resposta da questão 40: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. A questão remete à 
crise econômica, social e política no Baixo Império Romano 
século III, IV e V. O texto aponta para as invasões bárbaras 
no século IV, ano de 396. Neste cenário, as invasões 
bárbaras tornaram-se violentas devido à pressão dos hunos. 
O Império Romano estava em profundo declínio, em 395 
Teodósio dividiu o império em duas partes: Império Romano 
do Ocidente capital Roma e o Império Romano do Oriente, 
Constantinopla era a capital. O catolicismo estava se 
propagando tornando uma religião “universal”. Em 313 
através do Edito de Milão Constantino deu liberdade de 
cultos aos cristãos e, em 391, pelo Edito de Tessalônica 
Teodósio oficializou o cristianismo.   
 
Resposta da questão 41: 
 [E] 
 
A pólis grega, sobretudo a ateniense, constituiu-se, a partir 
da mobilização social, como o lugar de tomada de decisão 
coletiva dos rumos políticos, econômicos, sociais e militares 
das cidades-Estado.   
 
Resposta da questão 42: 
 [E] 
 
Deus Dionísio, na Grécia Antiga, ou deus Baco, em Roma 
Antiga, era a divindade das festividades e do vinho. Os cultos 
realizados para esse deus eram regados a vinho e comida, e 
contavam com apresentações de teatro e danças exóticas. 
Deles surgiu a expressão bacanal.   
 
Resposta da questão 43: 
 [E] 
 
Roma praticava o chamado escravismo de guerra, prática na 
qual a população dominada num processo de expansão era 
feita de escrava. Durante o processo de expansão de Roma, 
logo, o número de escravos ampliou-se consideravelmente.   
 
Resposta da questão 44: 
 [D] 
 
O Império Romano tem início com a tomada de poder por 
parte dos generais, que se sagram imperadores, passando a 
controlar a política romana, inclusive no Senado. Durante o 
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governo do primeiro imperador, Otávio Augusto, a política 
do “pão e circo” e a pax romana foram adotadas.   
 
Resposta da questão 45: 
 [B] 
 
A Ilíada, obra do poeta Homero, tem origem grega. Sua 
representação num relevo etrusco mostra que, ainda 
durante o período monárquico em Roma, a cultura grega já 
influenciava a cultura romana.   
 
Resposta da questão 46: 
 [B] 
 
Como o próprio enunciado destaca, o papel da mulher na 
sociedade feudal era de submissão à figura masculina. Tal 
lógica era amparada pela versão bíblica do pecado original.   
 
Resposta da questão 47: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
Somente a proposição [B] está correta. O texto do 
historiador francês Georges Duby remete ao papel atribuído 
às mulheres no contexto europeu medieval geralmente 
vinculado ao universo doméstico associado à maternidade e 
santidade. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Sociologia] 
As diferenças e desigualdades de gênero são antigas. O texto 
apresenta uma configuração medieval dessas relações que, 
em certa medida e, em outro contexto social, continuam a 
existir.   
 
Resposta da questão 48: 
 [D] 
 
O crescimento da Civilização Árabe na chamada Alta Idade 
Média proporcionou uma conexão e um intercâmbio entre 
Ocidente e Oriente não antes visto. Por isso, conhecimentos 
orientais – como o sistema número indiano – chegaram ao 
Ocidente e conhecimentos ocidentais – como os livros de 
Ptolomeu – chegaram ao Oriente através dos árabes.   
 
Resposta da questão 49: 
 [D] 
 
A primeira afirmativa é falsa porque no reinado de 
Constantino o Cristianismo foi legalizado, mas apenas no 
reinado de Teodósio, em 390, a religião tornou-se a oficial 
do Império e a religião romana passou a ser pagã; 
 
A última afirmativa é falsa porque a Ordem de Cristo foi 
criada em 1318 para substituir a já existente Ordem dos 
Templários, numa clara tentativa de herdar os bens ganhos 

pelos Cavaleiros Templários na luta contra os muçulmanos 
na Península Ibérica.   
 
Resposta da questão 50: 
 [A] 
 
A Guerra dos Cem Anos ajudou na consolidação do 
Absolutismo na França e no Reino Unido a partir da 
formação de Exércitos Mercenários que, posteriormente, 
foram usados no processo de reunificação dos feudos para a 
formação das Monarquias Nacionais.   
 
Resposta da questão 51: 
 [B] 
 
A segunda afirmação é falsa porque os servos eram 
submetidos aos senhores feudais, dentro dos Feudos, e não 
aos vilões.   
 
Resposta da questão 52: 
 [C] 
 
A primeira frase do texto fornece a resposta para a questão: 
“(...) a era feudal tinha legado às sociedades que a seguiram 
a cavalaria, cristalizada em nobreza (...)”. Ou seja, a 
valorização do militarismo está associada à relação entre 
cavalaria e nobreza.   
 
Resposta da questão 53: 
 [A] 
 
À exceção do exposto na alternativa [A], todas as demais 
alternativas não apresentam preceitos ou dogmas do 
Islamismo. A defesa dos seus pares, ou seja, de outros 
muçulmanos, é um preceito religioso do Islã.   
 
Resposta da questão 54: 
 [A] 
 
Correção a partir das incorretas [I] e [IV]. A divisão do 
cristianismo aconteceu no ano de 1054 no chamado Cisma 
do Oriente surgindo à religião Ortodoxa (religião do Império 
Bizantino), portanto a divisão não ocorreu no reinado de 
Teodósio. No século XVI, surgiu a Reforma Protestante, 
outra divisão dentro do cristianismo, caracterizado por 
novas religiões como o Luteranismo, Calvinismo e o 
Anglicanismo. Somente a proposição [A] está correta.   
 
Resposta da questão 55: 
 [A] 
 
Ao mudar a capital do Império Árabe de Damasco para 
Bagdá, o califa Al-Mansur levou em consideração a geografia 
do lugar e o quanto ela favoreceria as práticas econômicas e 
comerciais do Império.   
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Resposta da questão 56: 
 [B] 
 
O texto faz uma correlação interessante: nos locais onde as 
religiões cristã e muçulmana mais se desenvolveram, houve, 
também, um desenvolvimento ambiental, econômico e 
social, descrito no texto pelos clarões em meio às matas.   
 
Resposta da questão 57: 
 [B] 
 
O texto deixa claro que, em se tratando da Cristandade 
Medieval, a noção de “baixo” e “alto”, alusiva a terra e aos 
céus, encaixa-se melhor do que a noção de “centro” e 
“periferia”. Ou seja, “baixo” e “alto” definem melhor a 
hierarquia pregada pela Cristandade Medieval.   
 
Resposta da questão 58: 
 [E] 
 
Os mosteiros, verdadeiros centros da vida religiosa, foram 
cenário para os avanços técnicos agrícolas (uma vez que a 
Igreja era grande produtora agrícola) e para a reprodução 
literária, através da atuação dos monges copiadores.   
 
Resposta da questão 59: 
 [D] 
 
A leitura em Bizâncio era uma prática cultural, que envolvia 
a construção de espaços sociais e atingia todos os 
segmentos da sociedade. Durante a Baixa Idade Média, a 
influência dos intelectuais bizantinos chegou ao Ocidente, 
provocando os fenômenos presentes nos textos.   
 
Resposta da questão 60: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. No século XIV, 
praticamente a metade da população europeia morreu em 
função de diversos fatores, tais como, a Grande Fome, a 
Peste Negra e as Revoltas Camponesas. A imagem retrata 
pessoas contaminadas pela Peste Negra no final da Idade 
Média.   
 
Resposta da questão 61: 
 [A] 
 
Somente a proposição [A] está correta. Na Europa do século 
XII, as universidades conquistaram o direito de autonomia 
para o funcionamento e realização de pesquisas, excluindo a 
interferência dos poderes vigentes do período, como o 
eclesiástico, comunais e monárquicos.   
 

Resposta da questão 62: 
 [A] 
 
As Cruzadas, guerra santa deflagrada pela Igreja Católica 
contra os muçulmanos pelo domínio de Jerusalém, obrigou 
monges de várias ordens a mesclar funções religiosas com 
funções militares. Dentre tais ordens podemos citar a dos 
Hospitalários, a dos Templários e a dos Teutônicos.   
 
Resposta da questão 63: 
 [A] 
 
Somente a alternativa [A] está correta. Durante o medievo, a 
sociedade se caracterizava por ser estamental, isto é, os 
indivíduos raramente mudavam de condição 
socioeconômica, a qual era determinada, na maioria das 
vezes, pelo nascimento. Assim, clérigos, nobres e servos 
ocupavam um lugar muito bem definido na estrutura social. 
Neste sentido, a Dança Macabra propunha uma crítica, pois 
igualava as pessoas em face do fenômeno da morte, 
independentemente da posição ocupada ou da fortuna 
pessoal.   
 
Resposta da questão 64: 
 [D] 
 
O conceito de riqueza na Idade Média era muito diferente 
do atual, uma vez que a circulação de moedas era quase 
nula e o poder estava relacionado à posse da terra. Sendo 
assim, o nascimento, ou seja, o pertencimento a 
determinadas famílias, era o que dava acesso aos cargos de 
poder. Apenas no final da Idade Média, entre os séculos XII e 
XV, é que surgirão novos grupos sociais, ligados ao comércio, 
que darão nova constituição à noção de riqueza.   
 
Resposta da questão 65: 
 [C] 
 
Os Renascentistas deram à Idade Média a alcunha de Idade 
das Trevas porque, na visão deles, durante tal período a 
humanidade teria retrocedido ao invés de evoluir. Esse 
retrocesso seria marcado pelo fim da cultura greco-romana 
promovido pelos bárbaros e pelo controle ideológico-social 
promovido pela Igreja Católica.   
 
Resposta da questão 66: 
 [D] 
 
Uma das principais funções da Igreja Católica durante o 
Feudalismo era garantir e embasar a hierarquização social, 
ou seja, a supremacia de algumas classes sobre outras. No 
caso, clero e nobreza exploravam os servos. No texto, fica 
clara a preocupação da Igreja com a prática da usura pelos 
servos, uma vez que isso os estava afastando dos trabalhos 
nas terras senhoriais.   
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Resposta da questão 67: 
 [C] 
 
Somente proposição [C] está correta. Correção a partir das 
incorretas: Após o reinado de Carlos Magno, 768-814, seu 
filho Luís, o Piedoso, assumiu o trono e governou até 841 
quando, pelo tratado de Verdun, de 843, o Império 
Carolíngio foi dividido em três partes. Desta forma, não foi a 
ruptura entre o reino dos Francos e a Igreja que gerou a 
fragmentação do Império. A Escolástica não recusava o 
estudo da filosofia grega, basta observar que Tomás de 
Aquino, grande nome da Escolástica, escreveu suas obras 
tendo como base o pensamento de Aristóteles.   
 
Resposta da questão 68: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. O texto do 
historiador francês Jacques Le Goff remete a sociedade 
europeia no medievo quando predominava o sistema feudal 
que possuía três estamentos: clero, que cuidava do aspecto 
espiritual; nobreza, que fazia a defesa da sociedade; servos, 
que trabalhava e mantinha a sociedade através de impostos.   
 
Resposta da questão 69: 
 [B] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de História] 
Na legenda conseguimos identificar que a obra em questão 
é a novela O Conto do Graal, de Chretién de Troyes. Tal obra 
– na verdade, não chegou a ser finalizada e narra dois 
grandes ciclos da literatura medieval: o ciclo arturiano – que 
trata da formação de cavaleiros – e a demanda do Santo 
Graal – que trata da busca pelo famoso cálice sagrado usado 
por Jesus. A narrativa mistura elementos da doutrina cristã e 
da cultura céltica, considerada pagã aos olhos da Igreja 
Católica. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Português] 
A imagem dos cavaleiros e a legenda que a acompanha 
fazem referência às lendas arturianas e ao personagem 
Percival, cavaleiro da Távola Redonda que participa da busca 
do cálice sagrado. O santo Graal seria o cálice usado 
por Jesus Cristo na Última Ceia e o único objeto com 
capacidade para devolver a paz ao reino de Artur. Ou seja, 
sua composição mistura elementos pagãos e cristãos 
conforme transcrito em [B].   
 
Resposta da questão 70: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. O texto do 
historiador francês Jacques Le Goff, especialista em Idade 
Média, remete a algumas características daquele período no 

qual havia uma sociedade estratificada com três 
estamentos, cada qual com sua função social. O clero 
cuidava da parte espiritual, a nobreza da defesa através da 
guerra e os servos eram os responsáveis pela base material 
da sociedade pagando pesados impostos e mantendo a 
sociedade. A elite possuía terras e títulos, a Igreja católica 
explicava a sociedade e o mundo ancorado em um forte 
teocentrismo. No caso do texto, mostra o aspecto religioso 
da época e o poder da Igreja em controlar a sociedade.    
 
Resposta da questão 71: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. Os excertos 
mencionam sobre o estudo da medicina na Idade Média, 
séculos V ao XV. As obras referentes à medicina 
desenvolvidas na Antiguidade Clássica, sobretudo dos 
gregos, elaboradas em Alexandria, cidade situada no Norte 
do Egito chegaram até a Idade Média graças aos impérios 
Bizantino e Muçulmano que tinham como base cultural a 
cultura grega. A língua falada no Império Bizantino era grega 
e no Império Árabe-muçulmano ocorreu um intenso estudo 
da medicina através do médico Avicena (980-1037), autor da 
obra Canon, um tratado de medicina que serviu de 
referencia para a Europa até no século XVII.    
 
Resposta da questão 72: 
 [C] 
 
O domínio da escrita era bastante restrito na Idade Média. 
Em geral, por toda a Europa Ocidental, a Igreja era detentora 
quase única do saber escrever, o que fez com que seus 
membros dominassem a escrita literária da época. Sendo 
assim, os clérigos, ao registrarem o período, deram ênfase 
aos estratos sociais que dominavam os rumos da era, a 
saber, os homens pertencentes à nobreza.    
 
Resposta da questão 73: 
 [E] 
 
A partir do movimento das Cruzadas, rotas ligando o 
Ocidente e o Oriente, fechadas desde a expansão árabe 
durante o século VII, foram reabertas, em especial as rotas 
que levavam à China e à Índia. Mas a expansão do Império 
Otomano, a partir da Ásia Menor, aumentou a tributação 
para a travessia das rotas, o que obrigou as Monarquias 
Europeias a buscar rotas alternativas para alcançar o 
Oriente.   
 
Resposta da questão 74: 
 [C] 
 
Na Baixa Idade Média, o surgimento das manufaturas de 
tecido exigiu uma mudança na concepção de tempo, 
atrelada, a partir de então, à rotina de trabalho dos artesãos 
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no ambiente urbano, em detrimento da concepção de 
tempo utilizada pelo trabalhador rural, na agricultura.   
 
Resposta da questão 75: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. A partir do século X 
na Europa acabou as invasões, o que proporcionou ao 
homem maior estabilidade social e política culminando em 
um forte crescimento demográfico com o índice de 
natalidade superando o de mortalidade. O aumento da 
população exigiu produzir mais surgindo a Revolução 
Agrícola com novas áreas de plantio e um relativo progresso 
técnico. Neste contexto surgiu a burguesia que dinamizou a 
economia tornando-a mais urbana e monetária. Vale dizer 
que no século XIV, quase a metade da população europeia 
morreu em função da Peste Negra, da Grande Fome e das 
Revoltas Camponesas.   
 
Resposta da questão 76: 
 [C] 
 
A divisão social do Feudalismo era estamental e 
hierarquizada. Nela, três classes coexistiam, cada uma com 
uma função específica. Ficou comum afirmar que “alguns 
rezavam” (clero), “alguns guerreavam” (nobreza) e “alguns 
trabalhavam” (servos).   
 
Resposta da questão 77: 
 [B] 
 
O texto e a imagem descrevem a cerimônia que acontecia 
para que fosse estabelecido o laço da nobreza mais 
importante do Feudalismo: o laço de suserania e 
vassalagem.   
 
Resposta da questão 78: 
 [D] 
 
A sociedade islâmica desenvolveu uma apurada vocação 
para as ciências, em especial a Medicina. Logo, houve uma 
série de descobertas e avanços medicinais durante a Alta 
Idade Média nos lugares habitados pelos árabes.   
 
Resposta da questão 79: 
 [B] 
 
A Igreja Católica, maior influência cultural do Feudalismo, 
dividia-se em Clero Regular e Clero Secular. Nesses, as 
mulheres só podiam ingressar na Igreja, como freiras, nas 
Ordens do Clero Regular, ficando o Clero Secular restrito aos 
homens.   
 
Resposta da questão 80: 
 [C] 

 
As práticas consideradas não ortodoxas pela Igreja Católica – 
como feitiçaria, encantos e videntes – foram, durante a 
Idade Média, usadas por parte da população, em especial na 
zona rural. Diante disso, a Igreja tentava adentrar nesse 
meio para ampliar sua influência sobre a sociedade.   
 
Resposta da questão 81: 
 [C] 
 
A vida nos mosteiros era completamente fechada com 
relação ao mundo exterior, mas isso não impedia os 
mosteiros de serem verdadeiras casas do saber, uma vez 
que aos monges cabia estudar e aprimorar os preceitos da 
época e o latim.   
 
Resposta da questão 82: 
 [C] 
 
A alternativa [C] é a única que está em consonância com o 
texto do pensador Carlo Ginzburg. Há uma distância 
considerável entre o processo inquisitorial com a expectativa 
do inquisidor que procurava arrancar a confissão do acusado 
em relação ao historiador que, séculos depois, estuda e 
analisa os processos inquisitoriais em busca de uma 
compreensão daquele contexto histórico. O pesquisador 
debruçado sobre sua fonte documental procura vislumbrar o 
passado, conhecer aquela experiência histórica.   
 
Resposta da questão 83: 
 [D] 
 
A questão aponta para a expansão do Império Turco 
Otomano no final da Idade Média e ao longo da Idade 
Moderna. Este processo de expansão levou os turcos 
otomanos que seguiam a religião islâmica a dominar o Mar 
Mediterrâneo impedindo as nações cristãs de realizarem o 
comércio com o Oriente. Desta forma, em 1415, Portugal 
deu início às Grandes Navegações, com a Tomada de Ceuta, 
com o propósito de buscar outras rotas para chegar às 
Índias.   
 
Resposta da questão 84: 
 [C] 
 
Como o texto enfatiza, uma gama de trabalhadores livres e 
escravos convivia nas cidades italianas, em especial nas 
chamadas casas grandes, as residências das famílias nobres.   
 
Resposta da questão 85: 
 [C] 
 
A questão aponta para o surgimento dos Estados Modernos 
na Península Ibérica na Baixa Idade Média, séculos XI ao XV. 
A expansão do Islamismo na Península Ibérica no século VIII 
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trouxe inúmeras consequências para a região. Entre eles 
está o conflito entre cristãos e muçulmanos. No contexto 
das Cruzadas, 1095-1270, surgiram as Guerras de 
Reconquista, isto é, a luta dos cristãos para expulsar os 
mouros da região. Assim surgiu Portugal, o primeiro Estado 
Moderno em 1139 governado pela dinastia de Borgonha, 
1139-1385. Em 1385 ocorreu a Revolução de Avis, a união 
entre burguesia e o rei João foi determinante para a vitória 
portuguesa. A Espanha conseguiu sua unificação política em 
1492 através do casamento dos reis católicos, Fernando de 
Aragão e Isabel de Castela, mas não conseguiu uma unidade 
cultural devido às diversas identidades. Até hoje o país é 
caracterizado por movimentos separatistas.   
 
Resposta da questão 86: 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] está correta. A questão aponta 
para algumas transformações estruturais que ocorreram na 
Baixa Idade Média, tais como o surgimento da burguesia que 
dinamizou a economia através do comércio, moeda e vida 
urbana, etc. Ocorreu também um processo de centralização 
política nas mãos dos reis culminando na formação dos 
Estados Nacionais Modernos.   
 
Resposta da questão 87: 
 [B] 
 
Na fase da Baixa Idade Média, quando as cidades 
começaram a ressurgir e o comércio começou a renascer, os 
mercadores passaram a conviver com territórios mais 
amplos e, a partir disso, passaram a ter que lidar melhor 
com a questão do tempo com vistas a obter maiores lucros.   
 
Resposta da questão 88: 
 [D] 
 
A primeira e a quarta afirmativas são falsas porque a crise 
do século XIV não afetou o Absolutismo, uma vez que esse 
regime político é posterior ao Feudalismo;   
 
Resposta da questão 89: 
 [D] 
 
As Cruzadas foram um movimento militar patrocinado e 
incentivado pela Igreja Católica. Usando de sua grande 
influência sobre a sociedade, a Igreja convocou e convenceu 
os fiéis para pegarem em armas para recuperar Jerusalém 
dos muçulmanos sob a promessa de que todos os seus 
pecados seriam perdoados.   
 
Resposta da questão 90: 
 [C] 
 

Durante a Baixa Idade Média, em especial após as Cruzadas, 
a vida nas cidades e o comércio ressurgiram. Isso propiciou 
terreno fértil para o desenvolvimento intelectual e artístico 
que veio a compor o Renascimento nos séculos XIV e XV.   
 
Resposta da questão 91: 
 [A] 
 
Dentre as proposições do Renascimento estava o 
renascimento científico, que visava avaliar de maneira 
racionalizada e crítica os fenômenos naturais do Universo. 
Esses estudos contribuíram, junto com a religação entre 
Ocidente e Oriente, para o desenvolvimento da Ciência na 
Europa.   
 
Resposta da questão 92: 
 [E] 
 
A afirmativa [I] está incorreta porque a Igreja Católica 
defendia a teoria geocêntrica de organização do universo, 
combatendo, assim, as ideias de Copérnico; 
 
A afirmativa [II] está incorreta porque a Lei da Gravitação 
Universal é posterior à Revolução Puritana. Além disso, nem 
Newton nem os grupos revolucionários ingleses eram ateus.   
 
Resposta da questão 93: 
 [B] 
 
Considerado por muitos a maior expressão renascentista da 
História, Leonardo da Vinci fez do Homem Vitruviano uma 
síntese de muitos dos seus trabalhos, harmonizando 
antropocentrismo e geometria numa só figura.   
 
Resposta da questão 94: 
 [A] 
 
A chamada Revolução Científica, ocorrida durante o 
Renascimento, promoveu estudos e explicações científicas e 
naturais para diversos fenômenos da Natureza. Os trabalhos 
de Copérnico, Galileu e Kepler fazem parte desse contexto.   
 
Resposta da questão 95: 
 [C] 
 
Ao observarmos a segunda imagem, do ano de 1427, 
podemos perceber a profundidade do altar atrás da 
Crucificação. Tal técnica é a perspectiva geométrica, 
estabelecida a partir do Renascimento.   
 
Resposta da questão 96: 
 ANULADA 
 
Questão anulada no gabarito oficial. 
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A alternativa [A] é a que está vinculada ao Renascimento 
Cultural. Faltou organizar melhor a questão. Donatello foi 
escultor e Fra Angelico foi pintor.   
 
Resposta da questão 97: 
 [A] 
 
A resposta para a questão se encontra na primeira frase do 
texto: “(...) ainda hoje a palavra Renascimento evoca a ideia 
de uma época dourada e de homens libertos dos 
constrangimentos sociais, religiosos e políticos do período 
precedente (...)”. Ou seja, os renascentistas consideravam a 
Idade Média negativa para a humanidade e o Renascimento 
a salvação para a mesma.   
 
Resposta da questão 98: 
 [C] 
 
O Renascimento, ao buscar inspiração na arte greco-romana, 
valorizou a figura humana nas suas obras e exaltou as 
capacidades do homem. Sendo assim, no quadro acima, a 
valorização do corpo de Cristo, em perspectiva geométrica e 
extremamente fiel à realidade, é uma característica do 
Renascimento.   
 
Resposta da questão 99: 
 [D] 
 
Para Maquiavel, o principal objetivo de um governante deve 
ser manter-se no poder, garantindo a preservação da ordem 
na sociedade. E, para isso, o príncipe deve guiar sua conduta 
política de acordo com as circunstâncias, não se 
preocupando com a moralidade dos seus atos.   
 
Resposta da questão 100: 
 [A] 
 
A época retratada no texto é a de transição da Era Medieval 
para a Era Moderna. Nessa fase, a partir do Renascimento e 
do Absolutismo, uma série de costumes e práticas foram 
renascidas ou recriadas, criando novos hábitos sociais, em 
especial junto à nobreza e à burguesia.   
 
 
  
 


